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بغداد - وعد الشمري:
تعهدت وزارة التجارة بالســيطرة 
مؤكدة  األســواق،  أســعار  على 
البطاقة  مفردات  بتوزيع  املباشرة 
التموينية بداية من اليوم الثالثاء، 
تخصيصات  عــن  حتدثــت  فيما 
مالية لتعزيز اخلزين االستراتيجي 

ودعم السلة الغذائية.
وذكــر بيان صادر عــن البرملان، أن 
"مجلس النواب اســتضاف أمس 
وزيــر التجارة رئيــس جهاز األمن 
الوطني ومديــر األمن االقتصادي 
وناقــش معهم موضــوع ارتفاع 

األسعار في األسواق".
وقال وزير التجارة عالء اجلبوري في 
مؤمتر صحفي عقده على هامش 
اجلديد"،  "الصباح  وتابعته  اللقاء 
أن "املباشــرة بتوزيــع مفــردات 
غداً  التموينية ســتبدأ  البطاقة 
)اليــوم الثالثاء("، الفتاً الى أنه "ال 

داعي لعملية الشراء الكبيرة".
املواطن  "قوت  أن  اجلبوري،  وأضاف 
خط أحمر، وعملية رفع األســعار 
بـ"توفير  متعهــداً  مصطنعة"، 
التموينية  مفــردات  من  حصتني 

قبل رمضان".
باســم  املتحدث  ذكر  جانبه،  من 
الوزارة محمد حنون إلى "الصباح 
اجلديــد"، أن "العقوبات املفروضة 
علــى روســيا وتعطــل املعامل 
الدول  معظم  وتخوف  األوكرانية 
ملدة  األزمة  امتــداد  مــن  العالم 

أطول فاقم ارتفاع األسعار".
أن "االرتفاع األسعار في  وأشــار، 
الســيما  الغذائية  املواد  معظم 
احلبــوب والســكر والزيــوت قد 
املاضي،  أيلــول  فــي شــهر  بدأ 

ولها أســباب أخرى تتعلق بزيادة 
االستهالك وقلة االنتاج والتصحر 

والتضخم".
يتجه  "العــراق  أن  وشــّدد، على 
لدعم الســلة الغذائية بوصفها 
صمام أمان ألربعني مليون عراقي، 
من خــالل توفير مــواد البطاقة 
والســكر  الزيت  وهي  التموينية 
ومعجــون الطماطــم والطحني 

والرز".
ويواصل حنون، أن "احلكومة وّفرت 

واملالية  التجــارة  لــوزارة  الدعم 
للســلة  مالي  تخصيص  لتقدمي 
الغذائيــة وشــراء كميــات من 

احلنطة".
واستطرد أن "الوزارة عرضت على 
اجمللس الوزاري ورقة عمل تتضمن 
شــراء أكثر من مليــون طن من 
احلنطة، وتخصيــص 160 مليون 

دوالر للسلة الغذائية".
وبني، أن "مــالكات الوزارة اخملتصة 
مــع مفــارز اجلرميــة االقتصادية 

تتواجد في األسواق احمللية ملراقبة 
األسعار". 

"العراق مع  أن  إلى  ومضى حنون، 
جهود لتعزيز اخلزين االستراتيجي 

ودعم املنتج الوطني".
من جانبــه، أفاد اخلبير االقتصادي 
عبــد الرحمــن الشــيخلي، في 
بأن  اجلديد"،  "الصباح  إلى  حديث 
االسعار  الرتفاع  الرئيس  "السبب 
يتعلق بتغيير سعر صرف الدوالر".

"التغيير  أن  الشــيخلي،  وأضاف 

أحدث ارتفاعاً في أسعار البضائع 
وصلت  بنســب  االســتهالكية 
بنحــو %40، رغم أن خفض قيمة 
الدينار كانت بنســبة %21 وقد مت 

استغالل ذلك من قبل التجار".
ولفت، إلــى أن "احلكومة كان من 
إلى  الدعم  أن توجه  بها  املفترض 
محــدودي الدخل، كون لهم دخل 
أو  راتب تقاعدي  أما عن  بســيط 
وقد  االجتماعية  الرعايــة  مبالغ 
تضّرروا بشــكل واضح من تغيير 

سعر الصرف".
أن  إلــى  الشــيخلي،  وانتهــى 
"الــوزارات املعنية مطالبة بوضع 
أجل  مــن  خطــة عمــل طارئة 
السيطرة على األسعار من جهة، 
لذوي  الغذائيــة  احلاجة  وتأمــني 

الدخول احملدودة من جهة أخرى".
وكان نواب قد بدأوا بجمع تواقيع 
من أجل مناقشة وزير التجارة عالء 
اجلبوري بســبب االرتفاع الواضح 

في أسعار السوق العراقية.

الوزارات المعنية مطالبة بوضع خطة عمل عاجلة

تخصيصات مالية لتعزيز الخزين االستراتيجي
ودعم السلة الغذائية ووعود بالسيطرة على االسعار

التجارة تطمئن المواطنين: ال ازمة في 
6الغذاء.. وضعاف النفوس وراء ارتفاع االسعار تركيا تدعو الى فتح ممرات إنسانية

3في أوكرانيا ووقف اطالق النار

كتب المحرر االقتصادي
يعرفون،  الذيــن يهرفون مبــا ال 
معضلة، وليس مشكلة، سيما 
حــني يتعلــق األمــر بالقضايا 
الكبيــرة واملعقــدة، مثل قوت 
واألمــن  واالقتصــاد  املواطــن 

الغذائي.
ميكنك في السياســة ان تنحاز 
الى امر او شخصية او قضية او 
حزب او دولــة، بل واكثر من هذا 
يحــق لك حتــى ان تتطرف في 
اجتاهك، فاألمــر يعنيك وحدك، 
ســواء احســن اليــك ام عاب 

عليك.
لكن، حني يتعلق األمر بقوت دولة 
وامنهــا الغذائــي، واقتصادها، 
ليــس من حــق احــد ان ينبس 
ببنت شــفة من غير العارفني او 
ســيما  واملعنيني،  املتخصصني 
في األزمات، ألن أي رأي او تصريح 
بقضيــة مــن دون معرفة واملام 
كامل بها، قد يقود الى مشكلة 

كبيرة او ازمة.
احداث  يراقب  اليوم،  العالم  كل 
احلرب بني روســيا وأوكرانيا، عبر 

املتخصصون  يعــرف  وســيلة 
انها تعد ســالحا اشد فتكا من 
هو  واملدافع،  والطائرات  القنابل 

االعالم.
قنبلة املدفــع او صاروخ الطائرة 
محدودة،  مســاحة  في  ينفجر 
قــد تصيــب واحــدا او اثنني او 
حتى الفــا، اما قنبلــة االعالم 
انفجــرت فتصيــب ماليني،  اذا 
ويتحاشــاها  يحذرها  هنا  ومن 
واالقتصاديــون  الساســة 
واملراقبــون في كل مكان، اال في 
مفتوح،  االعــالم  حيــث  بالدنا، 
السياســيني  اعــداد  وحيــث 
واحلزبيــني واملســؤولني والنواب 

باملئات ان لم يكونوا باالالف.
ومصيبتنا فــي كل هؤالء انهم 
بني  السجاالت  بدليل  منحازون، 
الكرد والعرب والشيعة والسنة، 
واملســلمني،  واملســيحيني 
الكردية،  الكرديــة  واخلالفــات 
والســنية  العربية،  والعربيــة 

السنية، والشيعية الشيعية.
مــا ان يصــرح نائب مــن هذا 
الطرف، حتى يفنده نائب او نواب 

من هذا الطرف او تلك األطراف، 
ومــا ان يقترح آخر امــرا، حتى 
يفنــده آخرون، وهذا مــا اعتدنا 
عليه طيلــة ما يقرب من ثماني 

عشرة سنة.
املصيبــة األكبر ان بعض هؤالء، 
اعتــاد ان يهــرف مبــا ال يعرف 
مبناســبة او مــن دونهــا، وآخر 

الروســية  املناســبات، احلــرب 
األوكرانية التي ابى هذا البعض 
اال ان يدلو بدلوه فيه، من دون ان 
ينظف دلوه، فكر ماء البئر التي 

نشرب منها.
اجلزائر والسعودية ومصر ولبنان 
واليمــن ودول املغــرب، كل هذه 
الدول تستورد القمح من روسيا 

التي تســتورد  وأوكرانيا، ومنها 
مواد غذائية أخرى منهما، وعلى 
الرغم من هذا استبعدت كلها 
ان تتأثر اقتصادياتها بنحو كبير 

من هذه احلرب. ملاذا؟
ألنها تعرف ان القوت ليس حكرا 
على روسيا وأوكرانيا، وان هنالك 
البديلة،  العشــرات من املصادر 

وان الغالء اذا اشتد عامليا يشتد 
على الــكل، ومن هنــا تطمئن 
من  العكس  علــى  شــعوبها، 
بعــض املســؤولني والنواب في 
بالدنا من الذين يصبون النار على 
الزيت، ألنهم ببســاطة يهرفون 

مبا ال يعرفون.
علــى الرغــم مــن ان البالد ال 

تســتورد القمــح من روســيا 
وأوكرانيا، اال ان بعض املسؤولني 
والنواب يصــرون على تأثر البالد، 
باحلرب بينهما، األمر الذي اشعل 

السوق.
من يــدري ان البالد ال تســتورد 
القمح من روســيا او أوكرانيا؟، 
النفوس  جتــار  ان  يعــرف  مــن 
الضعيفــة اســتغلوا الفرصة 
واشــتروا الكميات املتوافرة من 
وغيرها،  والــرز  والزيت  الطحني 
بغية  اخملــازن  في  ليكدســوها 

احتكارها.
البالد تستورد جل غذائها  نعم، 
من اخلارج، وان نســبة املستورد 
رمبا بلغ %80 كما أورد احد النواب 
في بيان قبل يومني، لكن هذا ال 
يعني انها ســتتأثر سريعا كما 

أوحى في بيانه، ملاذا؟
أوال، ألن بعــض مصــادر الغذاء 
متوفرة الــى جواره، وقريبة منه، 
ال تكبده الكثيــر من مصاريف 
سبيل  وعلى  والشــحن،  النقل 
املثال لو صبت تركيا زيتها على 
األرض لوصــل البالد بأســرع ما 

يكون.
نفطــا  البــالد  متتلــك  ثانيــا، 
يفيض علــى حصتها في اوبك، 
وبإمكانها ان تصدر منه ما تريد،  
النفط على  بعد قلة امــدادات 

املستوى العاملي.
ثالثا، ارتفاع أســعار الغذاء على 
ارتفاع  يعني  العالم،  مســتوى 
أســعار النفط، ومبا يعني قدرة 

البالد على تعويض األول.
احلنطة  تســويق  موسم  رابعا، 
الذي ســيبدأ اول الشهر املقبل 
وتقدر الكميــات املزروعة بثالثة 

ماليني طن من احملصول.
خامســا، ميكن للبالد االستيراد 
باآلجل اذا تطلب األمر، ففي ارض 
النفط  هي  دائمة  ضمانة  البالد 

الذي يعد ثاني احتياطي عاملي.
لســنا نقــول هنــا ال تكترثوا 
للحرب الروسية األوكرانية، لكن 
نقــول ان علينــا ان نترك األمور 
االزمات  الشــأن فــي  ألصحاب 
الكبيرة، ألنهــم األدرى وعليهم 
وقبله  الغذاء  توفير  مســؤولية 

الطمأنينة للمواطن.  

مسؤولون ونواب وتجار من ذوي النفوس الضعيفة وراء ارتفاع أسعار الغذاء في البالد
تقريـر

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
المـــس سعـــر برميـل خام 
برنــت بحــر الشــمال امس 
دوالرا،   140 عتبــة  االثنــني، 
مقتربـا مـــن أعلـى مستوى 
له علـــى اإلطـــالق والـــذي 
ُسّجـــل في أغسطس 2008 

عند 147,50 دوالرا.
وبعيـد افتتـاح التـداول نحـو 
الســاعة 23,00 ت غ، ارتفــع 
املرجعـــي  برنت  خام  ســعر 

 139,13 إلــى  آذار،  تسليـــم 
دوالرا، قبــل أن يتراجــع. وعند 
حوالى الساعة 00,30 بتوقيت 
غرينتــش، كان ال يزال مرتفعا 
 128,77 عند   9,02% بنســبة 

دوالرا.
فيمــا ارتفــع برميــل غــرب 
الوسيـــط  تكســـاس 
نيسان،  لشــهر  األميركـــي 
وعنـــد  دوالرا.   130,50 إلــى 
 00,30 الساعـــة  حوالـــى 

بتوقيت غرينتش، كـان ال يـزال 
مرتفعـا بنسبـة 8,18 % عنـد 

125,15 دوالرا.
وفي السياق، حطم سعر الغاز 
في أوروبا رقما قياسيا تاريخيا 
التــداوالت، حيث  افتتاح  عند 
جتــاوز 3600 دوالر لــكل 1000 

متر مكعب.
في  الغــاز  ســعر  وسجـــل 
رقما  أوروبــا  فــي  البورصــة 
خالل  وجتاوز  تاريخيا  قياســيا 

3600 دوالر لكل  تداول امــس 
1000 متــر مكعــب. م، وفقا 

.ICE لبورصة لندن
مـن  وقـــت سابـــق  وفـــي 
امـس االثنني نفسـه، تغيـرت 
من  األزرق  الوقـــود  تكلفـــة 
2500 دوالر و  2400 دوالر الــى 
2600 دوالر و 2700 دوالر و 2800 
دوالر   3200 دوالر،   2900 و  دوالر 
وحتــى وصل اكثــر من 3600 

دوالر.

في اعلى المستويات على االطالق

النفط يالمس عتبة 140 دوالرا للبرميل
والغاز يتجاوز 3600 لأللف متر مكعب

بغداد - الصباح الجديد:
اصــدرت دائــرة صحة ديالــى، امس 
االثنني، اول تقرير عن حوادث الدراجات 
الناريــة بعد مرور اســابيع على قرار 
النارية،  للدراجــات  احلظر املســائي 
مؤكــدة انخفــاض نســبة احلوادث 

املميتة بنسبة 50%.
وقال مدير اعــالم صحة ديالى فارس 
العزاوي فــي تصريح تابعته الصباح 
مستشــفى  طــوارى  ان"  اجلديــد، 
بعقوبة وبقية مستشــفيات ديالى 
كانت في حالة شبه استنفار نتجية 
الدراجات  لســائقي  املرعبة  احلوادث 

الناريــة والتي شــهدت ارتفاعا غير 
مســبوق في االشــهر املاضية رغم 
الدعوات املتكررة بضرورة االبتعاد عن 

بعض املمارسات اخلاطئة".
واضــاف العــزاوي،ان" بعــد تطبيق 
احلظر الليلي لقيادة الدراجات النارية 
املدن شــهدت  وبقية  بعقوبــة  في 
احصائيــة احلــوادث وخاصة املميتة 
وهذا يظهر   50% بنســبة  انخفاض 
%70 من  وان  القرار خاصــة  ايجابية 
احلــوادث حتدث فــي الليل بســبب 
وعدم  الدراجات  قيــادة  في  االخطاء 

تطبيق اجراءات السالمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت منظمة الصحة العاملية 
امس اإلثنني اعتمــاد البالد اربعة 
إجــراءات قللت من آثــار فيروس 

كورونا فيها.
وقــال ممثــل املنظمة فــي البالد 
أحمــد زوينت للوكالة الرســمية 
الصباح  تابعتــه  تصريــح  فــي 
اجلديــد إن "الفــارق الــذي جعل 
العراق أكثر قــدرة على مواجهة 
اجلائحــة، تطبيــق وزارة الصحة 
فيــه أربعــة إجــراءات مهمــة 
الصحية  املالكات  بتقوية  تتمثل 

وتكثيــف القدرات فــي اخملتبرات 
املستمر  والدعم  اإلنعاش  وتقوية 

باملستلزمات الطبية".
وأكد أن "التأهب اآلن أصبح أكبر 
مما كان عليه فــي املوجة األولى"، 
موضًحا أن "بإمكان وزارة الصحة 
أن تواجــه أي موجــة لكورونــا، 
الصحة  بالشــراكة مع منظمة 

العاملية وبعض الفاعلني".
ومنذ أســبوعني، ســجلت البالد 
بانخفاضات  إصابــات  حصيلــة 
يوميــة بلغت مــا دون االلف في 

األيام األخيرة.

صحة ديالى: الحظر المسائي للدراجات 
النارية يخفض إحصائية الموت بنسبة 50 %

الصحة العالمية: العراق قادر
على مواجهة أي موجة من كورونا

بغداد - الصباح الجديد:
كشف النائب عن االطار التنسيقي 
محمــد الزيادي امــس االثنني  عن 
عقد جلســة طارئة جمللس النواب 
ارتفاع أســعار  ملناقشــة ظاهرة  
يوم غد  واالساسية  الغذائية  املواد 
الثالثاء, مبينا ان اجللسة ستناقش 
تداعيات واضرار رفع األســعار على 

شرائح اجملتمع العراقي.
الزيادي فــي تصريح اطلعت  وقال 
عليه الصبــاح اجلديــد، ان "عددا 
كبيــرا مــن التواقيــع مت جمعها 
ورفعها الى هيئة رئاســة مجلس 
النواب لغرض عقد جلســة طارئة 
يوم غــد الثالثاء ملناقشــة ظاهرة 

ارتفاع أسعار املواد الغذائية.

الوقفة بشــان حتييد   " ان  وأضاف 
ظاهرة رفع أســعار املواد الغذائية 
يجــب ان ال تتحدد بالبرملــان وامنا 
واحلكومــة  احملليــة  باحلكومــات 
املركزية الن الوضع احلالي ال يحسد 

عليه".
"اجللســة  ان  الزيــادي،  وأوضــح 
رفع  واضــرار  تداعيات  ســتناقش 
اجملتمع  شــرائح  علــى  األســعار 
مواجهتــه  وكيفيــة  العراقــي 
لتخفيف العبء عن كاهل طبقات 

اجملتمع".
 فيما طلب الى رئاسة البرملان دعوة 
من  املتخصصة  واجلهات  احلكومة 
امنية  ودوائر معنية وجهات  وزارات 

حلضور اجللسة".

جلسة طارئة للبرلمان اليوم تناقش 
تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء

السليمانية ـ عباس اركوازي:
ســجلت اسعار الســلع واملواد 
الغذائية فــي محافظات اقليم 
وصل  كبيرا،  ارتفاعاً  كردســتان 
الى الضعف في اسعار الرز وزيت 
الطهي والطحني ودهن الطعام.  
واقبــل املواطنون فــي مختلف 
ساعات  منذ  االقليم  محافظات 
متأخــرة من مســاء امس االول 
االحد على شــراء املواد الغذائية 
وامتــالت االســواق باملتبضعني 
الذين اقبلوا على شراء الرز وزيت 

اسعاره  شــهدت  الذي  الطعام 
ارتفاعــا كبيرا حيث بلغ ســعر 
عبوة زيت الطعــام 6 االف دينار، 
بعد ان كانت الفني و خمسمئة 

دينار.
وعــزا اخلبير االقتصــادي محمد 
للصبــاح  تصريــح  فــي  زانــا 
الذي  الكبيــر  االرتفاع  اجلديــد، 
الغذائية  املواد  اســعار  شهدته 
الــى تداعيات احلــرب االوكرانية 
الروســية، الذي قــال انها بدأت 
متتد الى باقي دول العالم ومنها 

العراق.
واضاف زانــا، ان تفاقم احلرب في 
اوكرانيا وارتفاع اسعار النفط في 
االسواق العاملية ادى الى االرتفاع 
غير مسبوق الذي شهدته اسعار 
املــواد الغذائيــة، في االســواق 
والعراق  كردستان  باقليم  احمللية 
على حد ســواء، في ظل ضعف 
املوقف احلكومي، وانعدام الدعم 

وغياب االجراءات الرقابية.
وتابع، أن مواجهة ارتفاع االسعار 
تتطلب إجراءات حكومية فاعلة 

لدعم مــواد الســلة الغذائية، 
والرز  والســكر  والزيت  الطحني 
والبقوليــات، وبقيــة املــواد، إذ 
إنها تعد الســلة الغذائية لـ 40 

مليون مواطن.
في غضون ذلك اغلق العشــرات 
من اصحاب اخملابر وافران الصمون 
محالهم جراء االرتفاع الكبير في 
اسعار الطحني والنفط االبيض، 
تدخل حكومية  عدم  بان  واكدوا 
باحملروقات  لتزويدهــم  االقليــم 
والطحني تسبب بخسارة كبيرة.

تداعيات الحرب الروسية االوكرانية تصل اإلقليم

ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية
والحكومة مطالبة بالدعم والرقابة



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

وقعــت بغداد وواشــنطن مذكرة 
تفاهــم لدعــم القــرار اخلــاص 
بالتخطيط للموارد املائية ، بهدف 
تعزيــز قــدرة العراق علــى تقدمي 
اخلدمــات، فيما أكد رئيس مجلس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمي أن 
األمن املائي وتغيرات املناخ يجب أن 
يوضعا ضمن استراتيجيات الدول.

وفــي كلمة رئيــس الــوزراء التي 
ألقاها نيابة عنــه وزير التخطيط 
خالــد البتــال في املؤمتــر الدولي 
الثانــي للمياه ، أشــار الكاظمي 
الــى أن العراق أكثر البلدان تعرضاً 
لتأثيــر التغيــر املناخــي ، مؤكدا 
املائيــة  املــوارد  إدارة  حتســن  ان 
وتقاسمها بشكل منصف يحقق 
وتابع   ، املستدامة  التنمية  أهداف 
انه يجب التأكيد على التنســيق 
بن الدول املتشاطئة الدارة األزمات 
وتقاســم الضــرر، ولفــت الى ان 
الوزراء ألف جلنة لإلشراف  مجلس 
على إعداد وصياغة الورقة اخلضراء 

املتعلقة بالبيئة.
املائيــة،  املــوارد  وزارة  وافتتحــت 
جلســات مؤمترها الدولــي الثاني 
للميــاه، املُنعقــدة أعمالــه في 
العاصمــة باإلعــان عــن دخول 
مذكرة التفاهم املوقعة بن العراق 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
الّنفاذ، وفقــا خللية اإلعام  َحّيــزَ 
التفاهم  احلكومي فــان مذكــرة 
جاءت لتطوير موديــل دعم القرار 
اخلــاص بالتخطيط للموارد املائية 
في العراق ، القائم على تعزيز قدرة 
بالتعاون  الباد في تقدمي اخلدمات، 
مــع الوكالة األمريكيــة للتنمية 

الدولية ضمن مشروع تكامل .
املؤمتر  أعمــال  أن  إلــى  وأشــارت 
تفاهم  توقيع مذكــرة  شــهدت، 
مشــتركة بن وزارتي املوارد املائية 
احلكومي  التوجه  والبيئة، ضمــن 
اخلاص بتنســيق اجلهــود ملعاجلة 
التغيُّــرات املناخيــة وتأثيراتهــا ، 
في إطار الســتراتيجيات الوطنية 
واإلقليميــة والدوليــة، فضاً عن 
املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق 
في  املتحدة  األمم  اعتمدتهــا  التي 

الســادس كخطــة عمل؛  بندها 
من أجل عالــم أفضل ، مؤكدة ان 
اجللسات  عبر  يطمحون  اجملتمعن 
لنتائج  التوصــل  إلــى  احلواريــة 
فّعالــة تُعّزز االســتجابة العاملية 
املناخ  تغير  تهديد  بشــأن تطويق 
واالحتباس احلــراري، ووضع العالم 
على مســار تنميــة أكثــر أمانا 
وإزدهــارا، وجعــل املؤمتــر منصة 
دولية؛ لتبادل اخلبرات والتغلب على 

حتديات ُشّح املياه. 
األمريكي  الســفير  كشف  بدوره 
املعتمد لدى بغداد ماثيو تولر، أبرز 
املوقعة  التفاهم  مذكرة  مضامن 

بن البلدين.
وقال خال املؤمتر “عرجنا على اهم 
التحديات التــي تؤثر على التغيير 

املناخــي واملــوارد املائيــة”، مبينا 
ان الوكالــة االمريكيــة للتنمية 
الدوليــة وقعت وثيقــة تعاون مع 
املوارد املائيــة ، واملذكرة اداة تعاون 
وتخطيط الدارة املــوارد املائية من 
اجل دعم احلكومــة العراقية في 
عمليات املوارد املائية واالنشــطة 
االخــرى املتعلقة باملــوارد املائية ، 
وأضاف أن هذا الدعم وااللتزام من 
قبل الوكالــة االمريكية للتنمية 
ســوف  العراقية،  احلكومــة  الى 
يســتمر لدعمهــا بالتخطيــط 

للموارد املائية. 
فيما اكدت منظمــة برنامج األمم 
املتحدة االمنائي في العراق، دعمها 
للسياحة البيئية وتقليل تداعيات 
األمن املائي ، مشــددة على ضرورة 

معاجلات  بوضع  املساهمات  تعزيز 
جادة في شتى القطاعات.

وقالــت ممثلة املنظمــة زينة علي 
أحمــد خــال املؤمتــر إن املؤمتــر 
سيناقش أحد أهم املوارد الطبيعية 
واملائية ملواجهة التحديات العاملية 
، مؤكــدة أن نتائج التقرير الدولية 
لم تكن مبســتوى الطموح لوضع 
العالم على خط الشروع ملواجهة 

التغيرات املناخية وتأثيراتها .
وأضافت ممثلــة املنظمة أن الدول 
العامليــة اتفقــت علــى التعاون 
ملواجهــة تلك التداعيــات، ووضع 
الوطنيــة  املســاهمات  تقريــر 
مبشــاركة 115 دولة منها العراق، 
واشــارت الى ان هذا االتفاق ما زال 
حيز التنفيذ ، واوضحت احمد انه 

من الضــروري تعزيز املســاهمات 
بوضــع معاجلــات جــادة ودعــم 
اجملتمعات واالنســان في مختلف 
القطاعــات.  مــن جانبه شــدد 
لشــؤون  التركي  الرئيس  مبعوث 
املياه للعــراق فيصل إراوغلو، على 
مشــاركة باده املياه بشكل عادل 
ومنصف ، وقال خال املؤمتر نتمنى 
للتنمية  امليــاه محــوراً  تكون  أن 
وأنا  اجلارة،  البلــدان  بن  والنهوض 
بصفتــي املمثل اخلــاص للرئيس 
التركــي إلى العــراق نقوم بعمل 
جــدي لتطوير التعاون املشــترك 
البلدين وقمت بتشكيل فريق  بن 
مــن  50 مختصاً في مجال تنمية 
امليــاه ، وهناك فريق موســع من 
مئــة مختص وقــد وضعنا خطة 

عمل خاصــة مع العراق وعرضتها 
خال زيارتي إلى العراق في متوز عام  
2019  لرئيسي اجلمهورية والوزراء 
آنذاك، وبعدهــا مت عقد اجتماعات 

فنية بن تركيا والعراق .
أن  التركي  الرئيــس  وتابع مبعوث 
املياه هي احلياة وال حياة بدون املياه، 
ونحن على قناعة باستخدام املياه 
بشــكل عادل ومنصــف باعتباره 
حقاً وهذا مــا دفعنا إلى االهتمام 
الكبيــر فــي مســألة التعــاون 
لبغداد عقد  زيارتي  وبعد  املشترك 
الطرفــان اجتماعــات فنيــة مع 
الوزير مهدي رشيد ،ومتت مناقشة 
كيفية توســيع وتطويــر التعاون 
وكانت  الصديقــن  البلديــن  بن 

محادثاتنا مثمرة جداً. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد املكلف مبهام وزيــر الكهرباء 
العراقــي، عــادل كــرمي، أن الوزارة 
ماضيــة مبشــاريعها التطويريــة 
وخطوط  التوليديــة  للمحطــات 
النقــل وشــبكات التوزيع بجميع 
لفصــل  اســتعداداً  احملافظــات 

الصيف املقبل.

وزارة الكهربــاء، في بيان  وذكــرت 
أن “املكلــف مبهام وزيــر الكهرباء  
الوزارة،  مبقر  اســتقبل في مكتبه 
الصدريــة،  الكتلــة  مــن  وفــداً 
واســتعرض معهم واقــع الطاقة 
الباد،  عمــوم  فــي  الكهربائيــة 
والتطــرق إلى أهميــة تطوير هذا 
البيان  وأضــاف  احليــوي”.  القطاع 

أن “اللقــاء ناقــش ملــف الطاقة 
الكهربائية في قضاء احلســينية، 
من خال مد الشــبكة الكهربائية 
 ،)208  ,206  ,204  ,203( حملــات 
الشبكة  إلى جانب مناقشــة مد 
الكهربائيــة للجزئن األول والثالث 
من منطقــة اللقمانيات ومنطقة 
النفط وجزء مــن منطقة احلرس”. 

وبحــث الطرفان، بحســب البيان، 
الستقبال  اجلارية  “االســتعدادات 
صيف عام 2022، ومضاعفة اجلهود 
من أجــل زيادة ســاعات التجهيز 

والتخفيف من معاناة املواطنن”.
وأكــد وزيــر الكهربــاء أن “الوزارة 
ماضيــة مبشــاريعها التطويريــة 
وخطوط  التوليديــة  للمحطــات 

في جميع  التوزيع  وشبكات  النقل 
محافظات العراق استعداداً لفصل 
الصيف املقبل، إال أن هناك عدداً من 
املعوقــات التي تواجه عملها منها 
ولفت   ، املالية”.  التخصيصات  قلة 
إلــى أن “ماكات الــوزارة املتقدمة 
تبذل اليــوم جهودها من أجل إجناز 
أعمــال الصيانة جلميــع املفاصل 

بإمكانياتها الذاتية املتوفرة”.
وأوعــز الوزير، ملدير عام الشــركة 
العامــة لتوزيــع كهربــاء بغداد، 
بتنفيــذ مــا مت االتفــاق عليه مع 
الوفد الضيف إلجراء الكشــوفات 
الرصافة  ملناطق شــمال  املطلوبة 
بالســرعة القصوى حتسباً لفصل 

الصيف املقبل. 

عامر عبدالعزيز
حددت الشــركة العامــة لتجارة 
احلبــوب االول من نيســان املقبل 
املراكــز  ابــواب  موعــدا لفتــح 
الفاحــن  امــام  التســويقية 
واملزارعــن لتســويق محصــول 

احلنطة لعام 2022.
وذكــرت الوزارة في بيــان نقا عن 
ان”اللجنة  الشــركة  عــام  مدير 

املركزية للتســويق ناقشت خال 
الجتماعها   التاســعة  اجللســة 
التي تخص  املواضيــع  جملة من 
موسم التســويق املقبل والسبل 
الكفيلة التي تؤمن احتواء جميع 
احلنطــة التي تســوق مــن قبل 
واالستفادة  واملســوقن  الفاحن 
منها لتجاوز اي ازمة قد حتصل في 

العالم”.

العامة  الشــركة  وقال مدير عام 
لتجــارة احلبــوب  محمــد حنون  
اتخذت  ان”اللجنة  البيان  بحسب 
قرارا خال اجللسة اعتماد االول من 
نيسان املقبل موعدا لبدء موسم 

تسويق محصول احلنطة “.
وأشــار الــى، ان”اللجنــة اوصت 
باســتام كافة كميــات احلنطة 
املســوقة ) داخل وخــارج( اخلطة 

الزراعيــة جلميــع احملافظــات مبا 
فيها ) اقليم كردســتان( وضرورة 
اســتحصال موافقــة مجلــس 
املوضــوع  بخصــوص  الــوزراء 
ومفاحتة اجلهــات ذات العاقة في 
الزراعــة لتامن  و  املالية  وزارتــي 
التخصيصــات املاليــة الازمــة 
وتعديــل اخلطط الزراعية لســد 
احتياجــات البلد من مادة احلنطة 

من داخل البلد متاشــيا مع احداث 
العالــم  كونها من اساســيات 

الغذاء  للمواطن”.
وكشــف الى اللجنة استعرضت 
جملة مــن املواضيــع التي تدفع 
بعجلة التسويق قبل بدء املوسم 
منها مفاحتة وزارة املالية لتسليف 
مقدمة  تكــون  مبالغ  الشــركة 
كدفعة اولى لتسديد مستحقات 

في  لهم  وتشــجيعا  الفاحــن 
التوجه خملــازن وزارة التجارة  قبل 
بدء املوســم التسويقي ، واوصت 
مبفاحتة مجلس الوزراء برفع اسعار 
شــراء محصول احلنطة بســبب 
ارتفاع سعره عامليا وان االبقاء على 
نفس االسعار سيسبب في عزوف 
الفاحــن عن تســليم احملصول 

خملازن وزارة التجارة”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة الزراعة عن تشــكيل 
جلنة برئاســة رئيس مجلــس الوزراء 
العمل  إلعــادة  الكاظمي  مصطفى 
الزراعيــة، فيمــا أوصــت  باملبــادرة 
املوازنة  أمــوال ضمــن  بتخصيــص 

لصندوق اإلقراض امليسر.
وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي 
ديوانياً صدر بتشــكيل جلنة  “أمراً  إن 
برئاســة رئيس مجلس الوزراء السيد 
مصطفى الكاظمي وعضوية السادة 
وزراء الزراعــة واملــوارد املائية واملالية 
وعدد مــن اخملتصن، تهــدف للعمل 
باملبــادرة الزراعية”، معربــاً عن أمله 
بأن “جتتمع هــذه اللجنة وتضع اآللية 
املبادرة بطريقة  أبواب  املناسبة لفتح 
محكمــة تتجــاوز الســلبيات التي 
رافقت املبادرة السابقة التي انطلقت 

عام 2008”.
 2008 أن “مبــادرة  وأضاف القيســي 
كانت لها مردودات ممتازة على القطاع 
أبواب وسياقات عمل  الزراعي ألن لها 
املائية  املــوارد  وزارة  منها ما يخــص 

ومنها ما يخــص وزارة الزراعة واجلزء 
اإلقــراض”،  صناديق  إلقــرار  الثالــث 
الفتــاً الى أن “هناك تطوراً ملموســاً 
يخص املبــادرة الســابقة رغم وجود 
بعض االخفاقــات خاصة التي تخص 

االقراض”.
وتابع  “ســنحاول قــدر االمكان عند 
اجتماع اللجنة اخلاصة بإعادة املبادرة 
الزراعية أن نوضح جميع الســلبيات 
الســابقة كي يتم جتاوزهــا “، مؤكداً 
“احلاجة الــى تخصيص األموال ونأمل 
فــي املوازنة أن يتــم تخصيص مبلغ 
لصنــدوق اإلقــراض امليســر اخلاص 

باملشاريع الصغيرة”.
وأكد القيســي أن “القطــاع الزراعي 
مهم وحيوي كونه املسؤول عن حياة 
املواطنــن، لذلك فإنه يتــم التعويل 
عليــه باألمن الغذائي، ولــه دور كبير 
وبقطاع  الصناعي  بالقطــاع  مرتبط 
النقــل”، الفتــاً الــى أن “الزراعة هي 
املســتقبل الذي نعول عليه بدالً من 

النفط” .
على صعيد متصل التقى وزير الزراعة 

املهندس محمــد كرمي اخلفاجي بعدد 
من منتجي الدواجن، بحضور الوكيل 
الفني للــوزارة الدكتــور ميثاق عبد 
احلســن عبيد، والنائــب في مجلس 
النواب السيدة ابتسام الهالي فضا 
عن عدد من اخملتصن بالشأن الزراعي. 
وأكــد اخلفاجي خــال اللقــاء على 
أهمية دعــم مشــاريع املنتج احمللي 
املائدة كونه يدخل  إنتاج بيض  ومنها 
فــي مجال قــوت املواطــن اليومي ، 
إن القطــاع الزراعي يختلف  مضيفاَ 
عن بقية القطاعات وخصوصا عملية 
الدواجــن، وان هناك اجراءات  صناعة 
مشــددة للحد من عمليات التهريب 
على وفق اســتمارة غير قابلة للتزوير  
، الفتاَ إلى انه قد مت التأكيد على عدم 
عبور سيارات نقل بيض املائدة إال وفق 
التعليمات والضوابط املعدة  واملتفق 

عليها َ
كما بن اخلفاجي حــرص الوزارة على 
دعم مشــاريع إنتاج بيــض املائدة و 
املادة في األســواق احمللية  توفير هذه 
و بالســعر املدعوم عــاوة على وضع 

تواجه  قــد  التي  املناســبة  احللــول 
إنتاج  الدواجن وصوالً ألفضل  منتجي 
، فيما اشــار اخلفاجي،  كما و نوعــاً 
إلــى وجــود محــاور مهمة ســيتم 
التأكيــد عليها حلمايــة املنتج احمللي 
التهريب،  مبكافحة  االســتمرار  منها 
األمنية  اجلهات  مع  التعاون  ومواصلة 
ملنع حركة وعبــور املنتجات املمنوعة 
من االســتيراد، والتأكيــد على ملف 
الرسوم والضرائب، والعمل على توجه 
الوزارات نحو شراء املنتج احمللي، كذلك 
العمــل على تضمينه فــي البطاقة 

التموينية للمواطن.
من جانبهم أشــاد املنتجون باجلهود 
االســتثنائية التــي تبذلهــا الوزارة، 
بحمايــة  باالســتمرار  مطالبــن 
منتجاتهــم، واإلبتعــاد عــن االغراق 
بسبب  الباد،  تشهده  الذي  السلعي 
الدخــول غيــر املشــروع للمنتجات 
عبر احلدود مشــددين على االستمرار 
الزراعة، لتعضيد  وزارة  بالتعاون مــع 
دور اإلنتــاج احمللي وخدمــة االقتصاد 

الوطني.

بغداد وواشنطن  توّقعان مذكرة تفاهم 
تدعم التخطيط للموارد المائية في البالد

بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

تحسين إدارة الموارد 
المائية وتقاسمها 

بشكل منصف 
يحقق أهداف التنمية 

المستدامة ، مع 
وجوب التأكيد على 
التنسيق بين الدول 
المتشاطئة الدارة 
األزمات وتقاسم 

الضرر

جانب من اجتماعات املؤمتر الدولي الثاني للمياه في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد قســم ادارة اخملاطر فــي مصرف النهرين 
االسامي ) مصرف حكومي( / على اجناز )47( 
معاملة خال شــهر شباط املاضي من حيث 

ابعاد اخملاطر ان كانت موجودة عن املصرف”.
وقال مدير قســم ادارة اخملاطر السيد مرتضى 
احمد حســن ان” القســم اجنز خال شهر 
شــباط )47( معاملة منح التمويل من حيث 
الكشــف فيما اذا كانت حتمل مخاطر على 
املال العام للمصــرف ام انها جاهزة لعملية 

الصرف للزبون “.
واضاف ان” القسم يعمل بروح الفريق الواحد 
مع االقسام االخرى ذات االختصاص وباشراف 
مباشــر من املدير العام احملترم فــي متابعة 
معامــات الزبائن حلماية املصــرف من خطر 
والعمل تنفيذ توجيهات االدارة العليا املتمثله 
باملدير العام فــي حماية املال العام للمصرف 

واجناز معامات الزبائن بالوقت احملدد “.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وَصـــَل وزير الصناعة واملعادن منهـل عزيـز 
اخلبـاز إلى جمهورية لبنان على رأس وفد وزاري 
ضمَّ املُستشار العلمي للوزارة السيد عمـار 
عبـــد اهلل اجلنابـــي وُمدير عام هيئة املُدن 
الصناعية حامـــد عـــواد محمـد وعدد من 
املســؤولن في الوزارة في زيارة رسمية تلبيًة 
للدعوة املُقدمة من وزيــر الصناعة اللبناني 

جـورج بوشكيـان .
وتهــدف الزيــارة الــى ُمتابعة واِســتكمال 
املُباحثات بشأن تنفيذ فقرات ُمذكرة التفاُهم 
التــي متَّ توقيعها بن العراق ولبنان في مطلع 
شــهر كانون الثاني من العام احلالي للتعاون 

والشراكة الصناعية بن البلديـن . 
ومـــن املُقرر أن يُجري الوزير والوفد املُرافق لُه 
لقاءات وُمحادثات ُمشتركة مع املسؤولن في 
احلكومة اللبنانية للتباُحث حول أهم اجملاالت 
واملشاريع املُتاحة للتعاون الصناعي املُشترك 
والتوُصــل إلــى تفاُهمات ورؤيــة نهائية ومبا 
يُسهم في حتقيق التكاُمل الصناعي املنشود 
البلدين  املُشــتركة خلدمة  العاقات  وتنمية 

الشقيقيـن . 

صالح الدين ـ الصباح الجديد:
نالت جامعة سامراء املركز األول بن اجلامعات 
املستحدثة على وفق التصنيف الذي أطلقته 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

للمؤسسات التعليمية احلكومية واألهلية.
وأوضح رئيس جامعة سامراء صباح عاوي أن 
“عدد اجلامعات احلكومية املستحدثة يبلغ 14 
جامعة، فيما يصل عــدد اجلامعات والكليات 
األهلية املســتحدثة الى أكثر من 40 جامعة 

وكلية مستحدثة”.
وأضاف أن تصدر جامعة ســامراء للجامعات 
وزارة  والكليات املستحدثة على وفق تصنيف 
التعليــم العالي والبحــث العلمي ، يعكس 
جــدارة اجلامعة التي تفوقــت ايضا على عدد 
من اجلامعات العريقة ، ومنها جامعة املوصل 
وجامعة االنبار وجامعــة كركوك وغيرها من 
اجلامعات العريقة”، مبينا أن “جامعة ســامراء 
حلت باملرتبة السادســة عشرة على مستوى 
اجلامعات، متقدمة بذلك على جامعات عريقة.
وأكــد أن هــذا التصنيف مينــح ادارة جامعة 
ســامراء حافــزا اكبر من اجل بــذل املزيد من 
الى  واالكادميي”، مشــيرا  العلمــي  العطــاء 
أن “جامعة ســامراء ســبق لهــا الدخول في 
تصنيفات عاملية، منها التصنيفات البريطانية 
والروسية وغيرها، وحققت في بعضها مراتب 

متقدمة . 

النهرين االسالمي ينجز 
مراجعة 47 معاملة منح 

تمويل خالل شباط

العراق ولبنان يبحثان تنفيذ 
ُمذكرة التفاُهم والتعاون في 

المجال الصناعي

جامعة سامراء تتصدر 
الجامعات المستحدثة وفق 

تصنيف وزارة التعليم
الكهرباء تؤكد المضي بالمشاريع التطويرية لمحطات التوليد وخطوط النقل

مطالبة بتأمين المستحقات المالية للفالحين 
التجارة تحدد االول من نيسان موعدا لبدء موسم تسويق الحنطة 

اكدت على المضي بدعم المنتج المحلي من الدواجن ومنع تهريبها 

الزراعة: إجراءات جديدة للعمل بالمبادرة الزراعية لتطوير االقتصاد الوطني
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نظام تهدئة 
منذ صباح امــس االثنني صباحا وفتح ممرات 
إنســانية من كييف وماريوبــول وخاركوف 
وســومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي 

من الرئيس الروسي.
وجاء في بيان الوزارة: “بناء على طلب الرئيس 
ماكــرون من الرئيس بوتني، نعلن فرض نظام 
التهدئــة( بعد  )نظــام  النار  وقف إطــاق 
الســاعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية 

من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومي”.
ودعــا البيــان اجلانــب األوكرانــي لالتزام 
األوكرانــي  اجلانــب  “نطالــب  بالشــروط: 
املمرات  إنشاء  وااللتزام بشــروط  باستيفاء 
اإلنسانية وضمان انسحاب السكان املدنيني 
واملواطنني األجانــب.. محاولة كييف اتهام 
روســيا بعدم االلتــزام وإفشــال العمليات 
اإلنســانية هذه املرة ســيكون بــا جدوى، 
وســتتم متابعــة مراقبة ســير العملية 

اإلنسانية مبساعدة الطائرات املسيرة”.
وأوضح البيان أن املعلومات املتعلقة “بإنشاء 
ممرات إنســانية في أوكرانيا” يتم نقلها إلى 
املتحــدة ومنظمة  املهنية لألمم  الهيــاكل 
الدولية  واللجنة  أوروبــا  والتعاون في  األمن 

للصليب األحمر واملنظمات الدولية األخرى.
وفي اتصال هاتفي أمس األحد، أكد الرئيس 
الروســي، فادميير بوتني، لنظيره الفرنسي، 
إميانويل ماكرون، استعداد روسيا للحوار مع 
أوكرانيــا في حال “التطبيق غير املشــروط 

للمطالب الروسية املعروفة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في وقت تدور فيه املعارك العسكرية في 
أوروبا الشرقية، تنافست كل من روسيا 
وأوكرانيــا على عرض أحــدث ما لديها 
الدفاع  من أسلحة ومعدات في معرض 

العاملي املقام في السعودية.
بوتيمكوف،  ماكســيم  املعرض  وحضر 
وهو ممثل للوكالــة احلكومية األوكرانية 
لتصدير واســتيراد األسلحة، حيث كان 
املدرعة  املركبــات  يقف مبفرده وســط 
التابعــة لباده، ولكنه لــم يكن يهدف 

إلبرام صفقات بيع.
وقال بوتيمكــوف لرويترز: “جئت حلضور 
هــذا العرض ألنه يجــب أن يكون هناك 
شــخص ما هنــا، حتى لو لــم يتمكن 
أحد غيري من املشــاركة، علما أنه كان 
من املتوقع مشــاركة حوالى خمســني 

أوكرانيا”.
فــي املقابل، عــرض صانعو األســلحة 
الــروس، فــي قاعــة مجــاورة، معدات  
 عسكرية من موســكو، بينها أسلحة 

مضادة للطائرات وأنظمة دفاع جوي.  
املنتجة  الدول  العديد من  هذا ويتنافس 
لألســلحة على النفوذ وإبرام عقود مع 
دول اخلليج العربي، وخاصة الســعودية 
واإلمــارات، التــي تهــدف إلــى تنويع 
شــركائها في اجملال الدفاعي وترغب في 

تطوير صناعاتها اخلاصة.

الجيش الروسي..تهدئة 
لفتح ممرات إنسانية لخروج 
المدنيين من مدن أوكرانية

تنافس عسكري بين
 روسيا وأوكرانيا في 

»معرض الدفاع« السعودي 

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة :

وأميركيون  غربيون  مسؤولون  يحاول 
التوصــل إلى اتفاق مع إيران بشــأن 
برنامجها النووي هذا األســبوع بعد 
جوالت طويلة من املفاوضات تعرقلت 

أكثر من مرة.
لكــن مطالــب جديدة من روســيا 
تهــدد بعرقلة احملادثــات الرامية إلى 
اســتعادة االتفــاق النــووي اإليراني 
الذي أبرم عام 2015 وانســحبت منه 
الواليات املتحدة عام 2018، بحســب 
جورنال  ستريت  وول  لصحيفة  تقرير 

األميركية.
وقالت موســكو إنهــا تريد ضمانات 
مكتوبــة بــأن العقوبــات املتعلقة 
بأوكرانيا لن متنعها من التجارة على 

نطاق واسع مع طهران.
وزير  التــي قدمها  املطالب  وجــاءت 
اخلارجية الروســي ســيرجي الفروف 
السبت ورفضها مسؤولون أميركيون 
األحد فــي الوقــت الذي قــال فيه 
مســؤولون غربيــون وإيرانيون إنهم 
علــى وشــك التوصــل إلــى اتفاق 
الســتعادة االتفاق النــووي الذي رفع 
معظم العقوبــات الدولية عن إيران 
مقابل قيود مشددة لكن مؤقتة على 

برامج طهران النووية.
وغــادر كبــار املفاوضني مــن القوى 
األوروبية فيينا للعــودة إلى بلدانهم 
اجلمعة املاضي فــي انتظار أن حتاول 
إيران والواليــات املتحدة حل اخلافات 

النهائية بينهما.
وقال وزيــر اخلارجية األميركي، أنتوني 
األميركية،   CBS لشــبكة  بلينكن، 

األحــد، “أحرزنا تقدمــا حقيقيا في 
األسابيع األخيرة وأعتقد أننا قريبون، 
ولكن هنــاك بعض القضايا املتبقية 

الصعبة للغاية”.
إنه سيكون  غربيون  وحذر مسؤولون 
من “املســتحيل” اســتعادة االتفاق 
تأخرت  في حــال  اإليرانــي  النــووي 
املفاوضــات أكثر، حيث تقــف إيران 
على بعد أشــهر قليلة مــن القدرة 
على جمع ما يكفي من الوقود النووي 

لصنع قنبلة واحدة على األقل.
الوكالة  وأظهر تقرير سري صادر عن 
الذرية التابعة لألمم املتحدة مت توزيعه 
اخلميــس أن إيران أنتجــت اآلن 33.2 
اليورانيــوم عالي  كيلوغرامــا مــن 
التخصيب، أي حوالــي ثاثة أرباع ما 
حتتاجــه للحصول على ما يكفي من 

الوقود لصنع ساح نووي.
إيران ستســتغرق  إن  ويقول خبــراء 
بضعة أسابيع فقط جلمع ما يكفي 

من الوقود النووي.
وتلعب روســيا دورا مهما في االتفاق 
النــووي، يشــمل تلقــي اليورانيوم 
اخملصب من إيران واستبداله بالكعكة 
حتويل  على  روســيا  وعمل  الصفراء، 
منشــأة فوردو النوويــة اإليرانية إلى 

مركز أبحاث.
ومــع ذلك، بــدا أن الفــروف يطالب 
بضمانات أكثر شموال بكثير ميكن أن 
تؤدي إلى ثغرات كبيرة في العقوبات 
والعقوبــات  واالقتصاديــة  املاليــة 
التي فرضها  الطاقة  املشــددة على 
الغرب في األيام األخيرة بسبب الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
وقال الفروف “طلبنا ضمانا مكتوبا... 
أن العمليــة احلالية التــي أطلقتها 
الواليات املتحدة ال تضر بأي شــكل 

مــن األشــكال بحقنا فــي التجارة 
احلرة والكاملــة والتعاون االقتصادي 
واالســتثماري والتعاون العســكري 

التقني مع إيران”.
وبعــد فتــرة وجيزة مــن تصريحات 
الفروف، غرد كبير املفاوضني الروس في 
أوليانوف،  ميخائيل  النووية،  احملادثات 

بأنه أثار أسئلة حتتاج إلى معاجلة مع 
مســؤول أوروبي كبير “لضمان تعاون 

نووي مدني سلس مع إيران”.
وقال بلينكن لشــبكة “سي بي إس” 
إن العقوبات الغربية على روســيا “ال 
عاقة لها باالتفــاق النووي اإليراني”، 
متاما  األشياء مختلفة  “هذه  مضيفا 

وال ترتبط بأي شــكل من األشــكال 
ببعضهــا البعض، لذلــك أعتقد أن 

هذا غير ذي صلة”.
وقال الوفد اإليرانــي في فيينا نهاية 
هذا األسبوع إنه ينتظر توضيحا من 

موسكو.
ونقلــت الصحيفة عن دبلوماســي 

غربي لم تذكر اســمه قولــه إنه إذا 
كانت الضمانات تتعلق فقط بالعمل 
الذي ســتقوم به روســيا فــي إيران 
مبوجــب اتفاق نووي مســتعاد “فمن 
املمكــن التعامل مع هــذا”، مضيفا 
“لكن إذا كان الفروف يســتخدم هذا 
كمســرحية حملاولــة اقتطــاع ثغرة 
كبيرة من العقوبات الشــاملة على 

أوكرانيا، فهذه قصة مختلفة”.
وفي كلتا احلالتــني، يبدو أن املطالب 
الروســية ســتبدأ احملادثات األسبوع 
دبلوماســيان  قال  املقبل، حســبما 

غربيان للصحيفة.
وقال دبلوماســيون غربيون إن روسيا 
لعبــت دورا بناء بشــكل عــام في 
األحيان سحبت  بعض  وفي  احملادثات، 
غيــر معقولة  مــن مطالــب  إيران 
وضغطــت على طهــران - علنا في 
بعض األحيان - لعدم تأجيل احملادثات 

لفترة طويلة جدا.
ومع ذلك، قال مسؤولون غربيون كبار 
إنه خال األيام القليلة املاضية، ومع 
وجود الصــراع األوكراني في اخللفية، 
احملادثات  في  الروس  املســؤولون  كان 
أكثر تــرددا، وقالــوا لنظرائهم إنهم 
بحاجــة إلــى التحقق مــن األفكار 

اجلديدة مع موسكو.
ونقلت رويتــرز عن، هنري روما، محلل 
اإليرانيــة فــي مجموعة  الشــؤون 
أوراسيا االستشارية إن إحياء االتفاق 
النووي بدون روسيا “صعب لكنه رمبا 
يكون ممكنــا على األقــل على املدى 

القريب”.
وقال روما لرويترز “إذا استمرت روسيا 
في عرقلة احملادثات أعتقد أن األطراف 
األخرى وإيران لن يكــون أمامها خيار 
سوى التفكير بشكل خاق في سبل 

إجناز االتفاق دون تدخل موسكو.”
وقال لرويتــرز إن املفاوضني اإليرانيني 
األوروبي  بالدبلوماسي  األحد،  التقوا، 
إنريكي مورا الذي ينسق احملادثات بني 

طهران والقوى العاملية.
ومن شــأن عودة النفــط اإليراني أن 
تســاعد في تعويض النفط الروسي 
الوقت  فــي  للعقوبــات،  املتعــرض 
الذي تســعى فيه الواليــات املتحدة 
وحلفاؤهــا إلــى عزل موســكو في 
وتخفيف  أوكرانيا  على  الغزو  أعقاب 
الذي  الغــرب  على  العقوبــات  تأثير 

يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم.
وأشار املفاوض األميركي روبرت مالي 
إلى أن تأمني االتفــاق النووي أمر غير 
مرجح ما لم تفرج طهران عن أربعة 
مواطنــني أميركيني مــن بينهم أب 

وابنه هما باقر وسياماك منازي.
وقال مسؤول إيراني كبير في طهران 
إنه إذا متت تلبية مطالب طهران فإن 
أو  قضية الســجناء ميكن حلها مع 

بدون إحياء االتفاق النووي.
وتنفي إيران، التي ال تعترف باجلنسية 
األميركيــة  االتهامــات  املزدوجــة، 
بأنها حتتجز الســجناء لكسب نفوذ 

ديبلوماسي.
وفي السنوات األخيرة، اعتقل احلرس 
الثوري عشرات من مزدوجي اجلنسية 
تتعلق  بتهم  معظمهــم  واألجانب، 

بالتجسس واألمن.
إطاق ســراح  إلى  وســعت طهران 
أكثر من عشــرة إيرانيني في الواليات 
املتحدة، من بينهم ســبعة إيرانيني 
أميركيني مزدوجي اجلنسية، وإيرانيان 
يحمــان إقامة دائمة فــي الواليات 
إيرانيني  املتحــدة، وأربعة مواطنــني 

ليس لديهم وضع قانوني.

مفاوضات النووي اإليراني..

توقيت حاسم وموسكو تحاول عرقلة االتفاق

الصباح الجديد ـ متابعة:

بينمــا اتفقت مع الواليات املتحدة 
علــى ضرورة احلفاظ على ســيادة 
أوكرانيــا ووحــدة أراضيها، أكدت 
تركيا ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة 
املمرات  وفتح  النــار،  إطاق  لوقف 
في  الســام  وحتقيق  اإلنســانية، 
أوكرانيا. وعبر الرئيس التركي رجب 
الروســي  لنظيره  إردوغــان  طيب 
فادميير بوتني عن اســتعداد أنقرة 
الوسائل حلل  للمساهمة مبختلف 
األزمة األوكرانية بأســرع ما ميكن، 
فيما أعلن الكرملني أن بوتني أعلن 
قبوله احلوار مع كييف، شــريطة 
وضعتها  التــي  الشــروط  تنفيذ 

موسكو.
وأكد الرئيــس الرئيس التركي في 
اتصال هاتفي مع نظيره الروســي 
خطوات  اتخــاذ  أهميــة  األحــد، 
عاجلة إلعان وقف إطاق النار في 
أوكرانيا، وفتح املمرات اإلنســانية 
بيان  وذكــر  اتفاق ســام.  وتوقيع 
إردوغان أعرب،  أن  التركية  للرئاسة 
تركيا  استعداد  االتصال، عن  خال 
للمســاهمة بجميــع الطرق في 
حــل األزمة األوكرانية بالوســائل 
السلمية في أسرع وقت ممكن، وأن 
وقف إطاق النار العاجل ســيقلل 
املنطقة،  من اخملاوف اإلنسانية في 
وسيمنح فرصة للبحث عن حلول 

سياسية”.
وقال إردوغــان لبوتني: “لنمهد معا 
طريق السام”، مشيرا إلى أنه على 
تواصل دائم مــع اجلانب األوكراني 
والبلدان األخرى، وأنه سيواصل بذل 
شــاملة  مفاوضات  لعقد  اجلهود 

واخلروج بنتيجة.
في املقابل، ذكر الكرملني أن بوتني 
أكــد إلردوغــان انفتاح موســكو 
واستعدادها للحوار مع السلطات 
األوكرانيــة والشــركاء اآلخريــن. 
وأضــاف الكرملني، فــي بيان حول 
الرئيــس  أن  الهاتفــي،  االتصــال 
على  التركي  نظيره  أطلع  الروسي 
ســير العملية العسكرية اخلاصة 
للدفــاع عــن دونبــاس وأهدافها 
العملية تسير  أن  وأكد  الرئيسية، 
وفقا ملــا هو مخطط لهــا ووفقا 

جلدولها الزمني.
وحســب البيان، أعــرب بوتني عن 

للحوار  الروسي  اجلانب  اســتعداد 
ومع  األوكرانيــة،  الســلطات  مع 
الشركاء األجانب من أجل التوصل 
مؤكدا  األوكرانــي،  للصــراع  حلل 
فــي الوقت نفســه عــدم جدوى 
أي محــاوالت إلطالــة أمد عملية 
التفاوض، التي تســتخدمها قوات 
األمــن األوكرانيــة إلعــادة جتميع 

قواتها ووسائلها.
وشدد بوتني على أن تعليق العملية 
إذا  فقط  ممكن  اخلاصة  العسكرية 
العدائية  األعمــال  كييف  أوقفت 
املعروفة  املتطلبــات  واســتوفت 
لروســيا، وعبــر عن أملــه في أن 
يظهر ممثلــو أوكرانيا، خال اجلولة 
املقبلة من املفاوضات )املقررة اليوم 
االثنني(، نهجا بنــاء أكثر يأخذ في 
االعتبار احلقائق الناشــئة بشكل 
كامل. واتفــق إردوغان وبوتني على 

االتصاالت  علــى  احلفاظ  أهميــة 
عبــر وزارتي اخلارجيــة والدفاع في 
البلدين. وعبر بوتني عن اســتعداد 
روسيا لتقدمي كل املساعدة الازمة 
األتراك  للمواطنني  اآلمــن  لإلجاء 

من مناطق القتال في أوكرانيا.
في السياق ذاته، قال رئيس اجمللس 
األوروبي شارل ميشــال، إنه بحث 
مع الرئيــس التركــي رجب طيب 
الوضــع األمني احلرج في  إردوغان، 

أوروبا.
وأكد ميشــال، في تدوينة نشرها 
عبر حساباته على وسائل التواصل 
محادثتــه  حــول  االجتماعــي، 
الســبت  إردوغان،  مــع  الهاتفية 
املاضــي، أن التحالف موحد وقوي 
فــي مواجهة احلرب الروســية في 
تكشــف  “مع  وأضاف:  أوكرانيــا. 
املشــاهد املأســاوية، بات التركيز 

وتخفيف  الصــراع  وقــف  علــى 
املعاناة اإلنسانية أمرا ملحا”. وكان 
أن  االتصال،  أكــد، خــال  إردوغان 
تركيا ستواصل بذل ما في وسعها 
من أجل حتقيق السام مجددا بني 
أفادت  ما  وأوكرانيا، بحسب  روسيا 
وزير  أكد  وبدوره،  التركية.  الرئاسة 
الدفاع التركي، خلوصي أكار، دعم 
باده هدنــة بني روســيا وأوكرانيا 
وأهميتها من حيث إجاء املواطنني 
األتراك في أوكرانيا. وقال أكار، خال 
مراســم تخريج عدد من منتسبي 
القــوات اخلاصة مــن دورات تدريب 
أمس،  إســطنبول  في  تخصصية 
إن تركيا تولي أهمية كبيرة إلجاء 
رعاياها من أوكرانيا في أسرع وقت، 
عقب التدخل العسكري الروسي... 
ولتحقيق ذلــك ندعم إعان هدنة 
بني روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت. 

ودعا أكار كا من روســيا وأوكرانيا 
العالقة عبر  إلى حــل املشــاكل 
احلوار وبالوسائل السلمية، وأهمية 

إرساء السام اإلقليمي والعاملي.
املتحدة  والواليــات  تركيا  وأعلنت 
دعمهمــا ســيادة أوكرانيا ووحدة 
أراضيها. وجــاء ذلك في بيان صادر 
عن وزارة اخلارجيــة التركية، عقب 
انتهاء مباحثات نائب وزير اخلارجية 
التركي سادات أونال، مع نائبة وزير 
اخلارجية األميركية ويندي شيرمان 
في أنقرة مســاء أول من أمس، أنه 
مت بحث التطورات في أوكرانيا خال 
اللقــاءات التي عقدتها شــيرمان 
اخلارجية  وزيــر  نائب  مع كل مــن 
أونــال واملتحدث  التركي ســادات 
إبراهيم  التركية،  الرئاســة  باسم 
كالني، في إسطنبول وأنقرة يومي 
التأكيد  وجرى  والســبت،  اجلمعة 

على اإلرادة املشتركة حيال تعميق 
التعاون بني البلدين من خال حوار 
مؤسسي مستدام. وذكر البيان أنه 
مت، خال املباحثات، التشــديد على 
أن تركيــا والواليــات املتحدة، رغم 
املستمرة في وجهات  اختافاتهما 
النظــر حول بعــض القضايا، فإن 
لديهمــا أجندة إيجابية واســعة، 
مبا في ذلك العاقــات االقتصادية 
اإلرهــاب،  ومحاربــة  والتجاريــة، 

والتعاون العسكري الدفاعي.
وأضاف البيان أنــه مت التأكيد على 
“غير  الروســي  الهجــوم  رفــض 
ودعم  وقفه،  إلى  والدعوة  املقبول” 
املتحدة ســيادة  والواليات  تركيــا 
أوكرانيا ووحــدة أراضيها، وأهمية 
إدارة  أجــل  من  الوثيق  التنســيق 
لألزمة  األبعاد  متعــددة  التأثيرات 

ودعم احلل الدبلوماسي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يبحــث مجلس النــواب األمريكي 
إمكانيــة صياغة مشــروع قانون 
حلظر استيراد موارد النفط والطاقة 
من روســيا إلى الواليــات املتحدة 
على خلفية العملية العســكرية 

الروسية في أوكرانيا.

وقالــت رئيســة مجلــس النواب 
بالكونغــرس األمريكــي نانســي 
يدرس  النواب  إن: “مجلس  بيلوسي 
حاليا )إمكانية اقتراح( تشــريعات 
صارمــة مــن شــأنها أن تزيد من 
عزل روســيا عن االقتصاد العاملي. 
مشــروع قانوننا ســيحظر واردات 

النفــط والطاقــة الروســية إلى 
الواليات املتحدة”.

وأضافــت بيلوســي أن الكونغرس 
العاقات  “إلغاء”  مناقشــة  يعتزم 
روســيا  مع  الطبيعية  التجاريــة 
وبيــاروس، كخطــوة أولــى نحو 
مع  التواصل  مــن  روســيا  حرمان 

منظمة التجارة العاملية”.
ملنح  الكونغــرس  يتطلــع  كمــا 
زيادة الرســوم  إدارة بايدن احلق في 

اجلمركية على الواردات من روسيا.
مــن جانب آخر يعتــزم الكونغرس 
املوافقة على تخصيص 10 مليارات 

دوالر كمساعدة ألوكرانيا.

وقالــت بيلوســي إن الكونغــرس 
يعتزم هذا األســبوع املوافقة على 
تخصيص 10 مليارات دوالر ملساعدة 
 10 بايدن  إدارة  أوكرانيــا، “طلبــت 
املســاعدات  مــن  دوالر  مليــارات 
اإلنسانية والعسكرية واالقتصادية 
ألوكرانيا. ويعتــزم الكونغرس هذا 

األســبوع مترير متويل طارئ مبوجب 
تشريعنا الشامل للمالية العامة”.

ذكرت صحيفة  وقت ســابق،  وفي 
الرئيس  إدارة  أن  بوســت  واشنطن 
األمريكــي جــو بايــدن تطلب من 
الكونغرس املوافقة على تخصيص 

األموال ملساعدة أوكرانيا.

تركيا تدعو الى فتح ممرات إنسانية
 في أوكرانيا ووقف اطالق النار

إردوغان أبلغ بوتين استعداد أنقرة للمساهمة في حل األزمة

الكونغرس األمريكي يبحث حظر استيراد النفط من روسيا
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الصباح الجديد ـ متابعة:
وسط تشكيك حكومي ميني، وصمت 
اإلرهابية  احلوثي  جماعة  أعلنت  أممي، 
أنهــا وقَّعت اتفاقاً مــع األمم املتحدة 
بشــأن الناقلة “صافر” قبالة سواحل 
احلديدة، وذلك بناء على مقترح يقضي 

بنقل النفط إلى سفينة أخرى.
وبينما لم تعلن األمم املتحدة رســمياً 
اآلن، كتب محمد  االتفاقية حتى  عن 
علــي احلوثــي، أحد قيــادات جماعة 
احلوثي اإلرهابية، على حســابه مبوقع 
التواصل االجتماعي “تويتر”، قائًل: “مت 
توقيع مذكرة تفاهم مع األمم املتحدة 

بشأن سفينة )صافر(”.
وترسو الناقلة “صافر” قبالة سواحل 
متنها  وعلى  باحلديدة،  رأس عيســى 
نحــو 1.1 مليون برميل مــن النفط 
اخلام، منذ نحو 7 سنوات، دون صيانة، 
مهددة بكارثة بيئيــة كبرى في حال 

حدوث تسرب مفاجئ.
مــن جانبــه، شــكك مســؤول في 
احلوثيني  نيات  في  الشرعية  احلكومة 
ومصداقيتهم بشأن تنفيذ أي تفاهم 
إليــه مــع األمم املتحدة.  يتوصلــون 
ولفت املســؤول الذي رفض اإلفصاح 
عــن هويتــه فــي حديــث صحفي 
املراوغة  ميتهنــون  “احلوثيني  أن  إلــى 
وشــراء الوقت على الــدوام”، متابعاً: 
“تعتقــد جماعة احلوثــي أن الناقلة 
للمجتمع  وابتزاز  ورقة ضغط  )صافر( 
الدولي والتحالــف، وبالتالي ال ميكن 
تصديقهم فــي ادعاءاتهم باملوافقة 
علــى نقل النفــط اخلــام، يحاولون 
بســبب  الوقت  مــن  مزيد  كســب 
يتعرضون  التي  العسكرية  الضغوط 

لها في جبهات متعددة”.
وكان مارتن غريفيث، منسق الشؤون 
اإلنسانية واإلغاثة في حاالت الطوارئ 
باألمم املتحدة، قد حتدث الشهر املاضي 
عن اتفاق من حيث املبدأ، لنقل النفط 

من الناقلة “صافر” إلى ناقلة أخرى.
ومت في الســابق التوصــل إلى اتفاق 
يقضي بأن يفحص فريــق خبراء من 
األمم املتحدة الناقلــة “صافر”، وإجراء 

اإلصلحــات العاجلــة؛ لكن احلوثيني 
تراجعــوا في اللحظــات األخيرة عن 
ينفذوا  ولم  املتحدة،  لألمم  تعهداتهم 

االتفاق.
وأبدى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، 
وزير اخلارجية وشؤون املغتربني اليمني، 
الشــهر املاضي، عــدم تفاؤله بوعود 
احلوثيني، وقال في تصريحات صحفية 
، إن مقترح األمم املتحدة، وإن لم يقدم 

التهديد  يخفــف  فإنه  نهائيــاً،  حلً 
القائم، ويضــع احلوثيني في مواجهة 

األمم املتحدة واجملتمع الدولي.
وأضــاف: “مــن واقــع جتاربنــا مــع 
امليليشــيات احلوثيــة، فــل مجــال 
للتفاؤل لوفائها بأي تعهدات أو وعود 
أو اتفاقيات. فعلى سبيل املثال، ونحن 
نتحدث مــع األمم املتحدة عن املقترح 
ل  اجلديد، أصدرت امليليشيات بياناً حُتمِّ

فيه األمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة 
املســؤولية  املشــروعات،  خلدمــات 
الكاملة عن أي تسرب أو انفجار خلزان 
ته تبديد  )صافر(، واملسؤولية عما سمَّ
األموال اخملصصة لتنفيذ اتفاق سابق، 
كان قد مت التفاهم حوله في تشــرين 

الثاني 2020 ورفضته امليليشيات”.
كما شكك مصدر مسؤول في شركة 
“صافر لإلنتاج واالستكشاف” مالكة 

الناقلة “صافر”، في جدية احلوثيني في 
االلتزام بأي تعهدات، وأن األمر ال يعدو 

كونه مراوغة أخرى.
واستبعد املصدر الذي رفض اإلفصاح 
عن هويته في حديث أخير، أن تتكلل 
“هذه  قائلً:  بالنجــاح،  األممية  اجلهود 
اجلهــود ســوف تصطدم بشــروط 
احلوثيــني؛ ألنهم مراوغون وال يهمهم 
العائم  اخلزان  تفريغ  شــيء، موضوع 

احللول ممكنة؛  الصعــب،  باألمر  ليس 
لكن إن صدقت النيات للتفريغ”.

وبحســب مصادر فإن جهوداً يقودها 
السفير الهولندي لدى اليمن، رمبا هي 
خلف االتفــاق األخير بني األمم املتحدة 
واحلوثيني، مبينة أن السفير زار اليمن 

عدة مرات إلجناز هذا االتفاق.
بقضايا  معنية  دولية  منظمة  ودعت 
البيئة، مؤخــراً، األمم املتحدة واجملتمع 
الدولــي، إلى اتخاذ إجــراءات لتفادي 
وقــوع كارثة بيئية نتيجــة االنفجار 
احملتمل خلزان النفــط العائم “صافر” 
قبالة الســواحل اليمنيــة، وإعطاء 
األولويــة إليجــاد حل ســريع لهذه 

القنبلة. 
وقالت إن انفجــار اخلزان نتيجة تآكل 
جداره سيتســبب في إغــلق مواني 
احلديــدة، وســيمتد أثره إلــى الدول 
املطلــة علــى البحر األحمــر، كما 
بيئية مدمــرة؛ كما  آثاراً  ســيخلف 
670 ألفاً يعملون في  سيتضرر قرابة 
“غرينبيس”  وقالت منظمــة  الصيد. 
في دراسة جديدة، إنه مع انعدام وجود 
حل ســريع، فقد يُسفر انفجار اخلزان 
عن آثار مدمــرة، وينبغي على البلدان 
أن تكون مســتعدة، ومــن الضروري 
نشر حاجز عائم الحتواء النفط حول 
أولى ملنع  ســفينة “صافر”، كخطوة 
البقعة النفطيــة في حال  اتســاع 
العائم  حدوث تســرب، مع أن احلاجز 
ال يقــدم حلً ملنــع اآلثار اإلنســانية 
والبيئية احملتملة فــي املديني القريب 
والبعيد في املنطقة، وهي آثار ال ميكن 
تخفيفها إال بإزالــة النفط من على 

منت السفينة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال وزير اخلارجيــة الصيني، وانــغ يي، امس 
االثنني، إن علقات بلده مع روســيا هي األكثر 
أهمية على صعيد العلقات الثانية، مشــبها 

صلبتها بـ”الصخر”.
جاءت تصريحــات وانغ يي خلل مؤمتر صحفي 
تنــاول فيه العلقات اخلارجيــة الصينية على 
هامش الدورة اخلامســة للمجلــس الوطني 

الـ13 لنواب الشعب الصيني.
وقال وانغ: “الصني وروسيا هما عضوان دائمان 
في مجلــس األمــن الدولي ولدينا شــراكة 
اســتراتيجية وعلقتنا هي األكثر أهمية على 

صعيد العلقات الثنائية”.
وتابــع: “تعاوننــا يقــدم مصلحــة الدولتني 
ويســاهم في إرساء االســتقرار والتنمية في 
العالــم،  وفي العام املاضــي احتفلنا مبرور 20 
عاما على إبرام معاهدة الصداقة بني البلدين”.

وأكــد االلتزام الصينــي إزاء هــذه الصداقة 
مع روســيا، كما تنص املعاهدة، وهو ما يعود 

باملنفعة على الدولتني والعالم أجمع.
واعتبر أن العلقة بــني الدولتني “مهمة ألنها 
مســتقلة وتقوم على أساس عدم استهداف 

اآلخر، وهذا ما تبني عبر اخلبرة التاريخية”.
وأضاف وزير اخلارجية الصينــي: “ العلقة بني 

روسيا والصني تقوم أســس الديناميكية بني 
الدولني وهي متنية كالصخر”.

علقتنــا  تعزيــز  علــى  ســنبقي   ”: وقــال 
االستراتيجية في املرحلة املقبلة”.

“عقلية احلرب الباردة”
وأعرب عن رفض بلده لـ”عقلية احلرب الباردة”، 
وقال إن: “العالم ليس بعيدا عن اخملاطر، فهناك 
أزمة تتجلى أمامنا. بعض الدول في الناتو مثل 
أملانيا عادت إلى التفكير باحلرب الباردة، مضيفا 

أن هذا يضيف “إلى األزمات التي نشهدها”.
وتابع وزير اخلارجيــة الصيني : “علينا أن عتمد 
على االنفتاح ال ســيما مبــا يتعلق باالقتصاد، 
الذي تعترضه املشــاكل اجلو سياســية، ولن 

نستفيد من أي عزل أحد”.
وشــدد على أنــه ال ميكن ألي دولــة أن تعمل 

مبفردها.
وعلى صعيد أزمة أوكرانيا، قال إن بلده ستزود 

أوكرانيا مبساعدات عاجلة.
وشــدد على أهيمة تأمني ما يلزم للنازحني في 
أوكرانيــا واللجني منها وتأمني حماية املدنيني 

وتفادي مزيد من الكوارث اإلنسانية في البلد.
وقال: “يجــب التأكد بداية مــن أن العمليات 
واإلنصاف  احلياديــة  ملبدأ  اإلنســانية تضخع 

وتفادي تسيس هذه املسألة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أرسلت دولة اإلمارات، امس االثنني، طائرة حتمل 
على متنها 30 طنا من املواد واإلمدادات الطبية 
واالغاثية في إطــار تقدمي الدعم العاجل إلغاثة 
املدنيني املتضررين في أوكرانيا، بحسب ما أوردت 

وكالة أنباء اإلمارات “وام”
وذكــرت وكالــة األنبــاء اإلمارات أن شــحنة 
املساعدات اجلديدة تأتي اســتجابة للمناشدة 
اإلنســانية الدولية لدعم النازحني في أوكرانيا 
واللجئني في دول اجلوار، وذلك في ظل وجود أكثر 

من 1.2 مليون الجئ حتى اآلن.
وهبطت طائرة املساعدات اإلماراتية في مدينة 
لوبلن في بولندا، ومت تســليم اإلمدادات الطبية 
واإلغاثية إلى الســلطات األوكرانية في بولندا 

ليتم حتريكها إلى داخل البلد.
وقــال الســفير اإلماراتي لدى أوكرانيا ســالم 
الكعبي: “يأتي إرســال طائرة اإلمدادات الطبية 
واإلغاثية في إطــار حرص دولــة اإلمارات على 

ضمان توفيــر املتطلبات اإلنســانية الضرورية 
في حاالت النزاع للمدنيني خاصة من النســاء 
واألطفال مبا يكفل توفير االحتياجات الضرورية 
في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من 

تفاقم األوضاع اإلنسانية”.
وأكد التزام دولة اإلمارات بنهج إنســاني يدعم 
اإلغاثة الطارئة في الدول التي حتتاج إليها، وعلى 
وقوف الدولة وقيادتها إلى جانب كافة شــعوب 
العالم للتغلب على أي أزمة إنســانية طارئة، 
ترسيخاً لنهج املؤسس، الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان، القائم علــى العطاء والتســامح 
وخدمة اإلنسانية جمعاء دون أي متييز أو تفرقة. 
يذكر أن اإلمــارات أعلنت عن تبرع بقيمة 18.36 
مليون درهم )5 مليني دوالر أميركي( اســتجابة 
لنداء األمم املتحدة العاجل، وخطة االســتجابة 
اإلقليمية للجئني في أوكرانيا، مبا يعكس تركيز 
الدولة على مبادئ التضامن اإلنساني في حاالت 

النزاع.

صمت أممي وتشكيك يمني بشأن اتفاق حوثي على نقل النفط من »صافر«
مسؤول حكومي يتهم االنقالبيين باستخدام الناقلة ورقة ضغط

الصين: عالقتنا مع روسيا كالصخر 
ونرفض “عقلية الحرب الباردة”

طائرة مساعدات إغاثية
 إماراتية إلى أوكرانيا
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5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6579/13
التأريخ: 2022/3/3

اعالن اول
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من 
مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى 

ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

 - يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

تبليغ صادر من شركة توزيع املنتجات النفطية )ش.ع(
هيأة توزيع الفرات األوسط/ فرع الديوانية

م/ ورقة تبليغ

الى السيد )راضي هاشم علي خلف( جملهولية محل إقامتك وحسب ما 
جاء بكتاب مديرية شــرطة محافظة الديوانية/ مركز شرطة الزوراء ذي 
العدد )1628( في 2022/2/21 ومرفقه اإلشــعار الصادر من اجمللس احمللي 
حلي احلكيم تقرر تبليغك باألمر الوزاري الصادر من وزارة النفط ذي العدد 
)36317( في 2021/11/1 املتعلق بتضمينك مبلغ قدره )9301300( تسعة 
ماليــني وثالثمائة وواحد الــف وثالثمائة دينار وذلك عــن )قيمة كميتي 
النقص البالغــة )6486/ لتر( و)4232/ لتر( من منتــوج البنزين و)3608/ 
لتر( مــن منتوج الديزل فــي محطة تعبئة وقود الشــامية احلكومية( 
والتزامك بتســديد املبلغ دفعة واحدة او تقســيطه مقابل كفالة رهن 
عقارية مساوية ملبلغ التضمني او كفالة شخصية ضامنة استنادا الى 
قانون التضمني رقم )31( لســنة 2015 الذي اعطاك احلق بالتظلم خالل 
شــهر واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن وفي حال رفض التظلم باإلمكان 
إقامة دعوى أمام محكمة القضاء اإلداري وبخالفه تتحمل كافة التبعات 

القانونية.
فالح حسن علي
مدير فرع الديوانية

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
م/ إعالن مناقصة خارجية للمرة االولى

تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن إعالن املناقصة التالية:

فعلى الراغبني باالشــتراك باملناقصة احلضور الى مقر الشــركة الكائن في منطقة الشعيبة/ محافظة البصرة للحصول على 
وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤشر إزائها، وغير قابل للرد وفقا للشروط املدرجة أدناه:

1- سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( 
لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط.

2 - يتم تســليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف واسم 
ورقم املناقصة إلى العنوان اآلتي: )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيســية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة 
عامة- الشــعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في املوعد احملدد 2022/4/17 الســاعة الثانية عشرة ظهرا حسب توقيت 
مدينة البصرة احمللي(. وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يســتمر اإلعالن الى ما بعــد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي 
العطلة آخر يوم لغلق املناقصة. العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيسية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة 
عامة- الشــعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في 2022/4/17 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة 

احمللي أو اليوم الذي يليه.
3 - املبلغ التخميني للمناقصة كما مؤشر ازائها اعاله

4 - تقدمي كافة الوثائق املطلوبة واملذكورة في القســم الثاني من الوثيقة القياســية )وورقة بيانات مقدمي العطاءات( مبا فيها 
معايير التأهيل املطلوبة ابتداًء مع العطاء مصادقة من قبل اجلهات اخملتصة ذات العاقة وفي حال عدم توفر أي من املستمسكات 

املذكورة سوف يتم استبعاد العطاء وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك.
5 –  يجب على مقدم العطاء االلتزام بكافة الشروط واملواصفات املذكورة في الوثيقة القياسية املرفقة بكافة اقسامها

6- يجب ملء القســم الرابع من الوثيقة القياسية )استمارة تقدمي العطاء واســتمارة متطلبات التأهيل( وتقدمي املقترح الفني 
وملء جداول األسعار وحسب ما موضح في الوثيقة ويجب ان تكون موقعة ومختومة.

7- حتديــد مدة نفاذية العطاء بفترة ال تقل عــن )120( يوماً من تاريخ الغلق على أن يكون مبلــغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر 
األميركي أو اليورو أو الدينار العراقي واملبلغ اإلجمالي للعطاء رقما وكتابة.

8 - تقدمي تأمينات أولية )صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة( وألمر شركتنا ويتضمن اإلشارة فيها الى رقم واسم املناقصة 
على ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي 

ومببلغ قدره )20,000( فقط عشرون الف دوالر أميركي. 
9 - شمول العمال العراقيني العاملني لدى الشركات األمنية املتعاقدة مع الشركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

وإلزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املترتبة عن عدم التطبيق.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

11 - جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
12 - جلهة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة دون تعويض 

مقدمي العطاءات.
WWW.SRC.GOV.IQ :13 - لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط األخرى ميكنكم زيارة موقع الشركة
contracts@src.gov.iq :14 - لالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على العنوان التالي

15 - على مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.
حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

الشركة العامة لتسويق األدوية 
واملستلزمات الطبية

تعلن الشــركة العامــة لتســويق األدوية 
واملستلزمات الطبية عن إعالن ملحق رقم )1( 
للمناقصة العامة )Med 5-2022( على موقعنا 
اإلكترونــي www.kimadia.iq والذي يتضمن 
متديــد غلق املناقصة آنفا أســبوعني ليكون 

تاريخ الغلق 2022/4/3 بدال من 2022/3/20...

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6202/12
التأريخ: 2022/2/27

إعالن أول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 
2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
ديوان محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى 

اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6199/12
التأريخ: 2022/2/27

إعالن أول
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى 
املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشر 
اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن 

واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون 
آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

كوت احلجاجثالث سنوات 3600 م68/1562محطة وقود متكاملة1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ املعارضثالث سنوات 832 م322معرض1

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات 800 م372معرض2

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات 987 م392معرض3

اخلورة/ شارع املعارضثالث سنوات 1000 م352معرض4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات 800 م262معرض1

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات 800 م272معرض2

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات 800 م122معرض3

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات 800 م292معرض4

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات 800 م112معرض5

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات 800 م192معرض6

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات 800 م132معرض7
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تقرير
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الصباح الجديد ـ متابعة:

طمأنت وزارة التجارة امس االثنني 
املواطنني بشــأن ارتفاع االسعار 
الذي تســجله االســواق احمللية 
وجود  عدم  مؤكــدة  يومني،  منذ 
ازمة في خزين احلبوب واســتمرار 
جتهيز الطحني، فيما عزت سبب 
“املضاربات  الى  األســعار  ارتفاع 

التجارية”.
ونقل اعــام التجــارة، في بيان 
العامة  الشــركة  عام  مدير  عن 
أثير داود سلمان  لتصنيع احلبوب 
تأكيــده خال ترؤســه الجتماع 
خليــة األزمة، انســيابية جتهيز 
شحة  أو  ألزمة  والوجود  الطحني 

مبخزونات احلبوب.
وأضاف أن شركته ملتزمة بتوزيع 
مادة الطحني جلميع مستحقيها 
من املشــمولني بنظام البطاقة 
التموينية وفــق اجلداول الزمنية 
احملددة في خطــط وزارة التجارة، 
إلى أن وزارة التجارة جتهز  مشيراً 
العوائــل مبادة الطحني بأســعار 
رمزيــة وال عاقة لهــا بالطحني 
التجاري الذي يخضع للمضاربات 
التجارية ويتأثر بأســعار السوق 

العاملية،
ولفت إلــى أن شــركته جهزت 
املاضي  العــام  املواطنــني خال 
بعشــرة حصــص مــن مــادة 
الطحــني، فيما جهــزت الوكاء 
خال الفتــرة املاضيــة من هذا 
العــام بكمية )7.5( مليون كيس 
طحني، منوهاً إلى مباشرة مراكز 

القطــع باطــاق قوائــم جتهيز 
والعمل  الثانية،  باحلصة  الوكاء 
العاملة  املطاحن  جميع  في  جار 
إلنتــاج وجتهيز العوائل بالطحني 
وباملدد  التسويقية  وفقا للخطة 

الزمنية احملددة لكل وجبة.

احملليــة  االســواق  وشــهدت 
العراقية، خال اليومني املاضيني، 
االســعار،  في  مفاجئاً  ارتفاعــاً 
الغذائية االساسية،  املواد  سيما 
وســط أنباء تفيد بتأثر االقتصاد 
العراقــي بتطــورات املواجهــة 

الروسية - االوكرانية، مع اقتراب 
حلول شهر رمضان.

الطعام  لزيوت  وأفادت شــركات 
مركــز  املوصــل  مدينــة  فــي 
محافظة نينــوى، امس  اإلثنني، 
بأن مخازن املدينة خلت من مادة 

زيــت الطعام نتيجــة قيام جتار 
و”ضعــاف نفوس” بشــراء املادة 
أســعارها  رفع  بغية  واحتكارها 

خال األيام املقبلة.
وفي هــذا اإلطــار، قــال حردان 
زيت  شــركة  وكيل  العباســي 

“اخملازن  إن  املوصــل،  “زيــر” فــي 
اخلاصة بهم خالية من أي عبوات 
زيت منذ اســبوعني وقــد باعوا 
كل الكميــات املتوفــرة لديهم 

بسعرها الطبيعي”.
وبــني العباســي ان “التجار هم 
من احتكــروا الكميات املوجودة 
وليست الشــركات”، موضحاً أن 
“التجــار لم يســتوردوا كميات 
جديدة لوجود مشــكلة رئيسة 
الزيت  ســعر  ارتفاع  بها  تسبب 
اخلام جراء االحــداث االخيرة بني 

روسيا وأوكرانيا”.
واشــار الى ان “ما باعته شركات 
الزيوت في االيــام االخيرة يكفي 
التجار  لكن  أشهر  لعدة  املوصل 
وضعاف النفــوس هم من قاموا 
ان  العباســي  ورجح  باحتكاره”. 
“ازمة الزيت لن تنتهي في الوقت 
القريب الن ثمــن الزيت اخلام قد 
الرقابة  لكــن غياب  ارتفع عاملياً 
التجار هو من أشعل  ومحاسبة 
وتسبب  كبيرة  بســرعة  سعره 

باألزمة في وقت مبكر”.
وأبدى وكيل شركة زير استعداده 
قانونية في حال  ألي محاســبة 
ثبت عليهــم احتكار قنينة زيت 
“لديهم ســت  إن  وقــال  واحدة 
رئيسية وجميعها فارغة  مخازن 
متاماً منذ أيام وال ميتلكون شــيئا 
الحتكاره. هذا وقد وصل ســعر 
قنينة الزيــت الواحدة الى اربعة 
دينــار وســط ترجيحــات  آالف 
بارتفاعه أكثــر حال بقاء الوضع 
علــى ماهــو عليه فــي الوقت 

احلالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
إلــى  القمــح  أســعار  ارتفعــت 
مســتويات قياســية لم يشــهد 
الغذاء  أزمــة  العالم منذ  مثلهــا 
2008، وذلك في  العاملية في عــام 
العســكرية  العملية  تواصل  ظل 

الروسية اخلاصة في أوكرانيا.
الشــرق  فوربس  مجلــة  وقالــت 
األوسط إن األزمة األوكرانية عطلت 

املوردين  أكبر  مــن  القمح  إمدادات 
املنتظر توقف  العالــم، ومــن  في 
زراعة احملاصيل هذا العام، ما يدعم 
ارتفاع األسعار  التوقعات باستمرار 
عاملًيا. وأرجعــت اجمللة هذا االرتفاع 
إلــى أن أوكرانيا وروســيا متتلكان 
العاملية  التجــارة  ربــع  أكثر مــن 
يعتمد  التي  األساســية  للسلعة 
توفيــر منتجات مهمة  عليها في 

مثل اخلبز. ألقــت األزمة األوكرانية 
إغاق  بظالها حيث أســفرت عن 
املوانئ الرئيســية فــي أوكرانيا ما 
النقل  قطاع  على  ســلبا  انعكس 
واللوجستيات، كما تعثرت التجارة 
مع موسكو أيضا بسبب تعقيدات 
التأمني  تكاليف  وارتفاع  العقوبات 
والشــحن. وأشــارت اجمللــة إلــى 
مشكلة تسرب املزارعني األوكرانيني 

والتي أسهمت في تراجع اإلمدادات، 
وذلك بعد حتول املزارعني إلى العمل 
امليدانــي واالنضمــام إلــى جيش 
بادهم قبل أســابيع فقط من بدء 
موســم الزراعة في الربيع. يشــار 
إلــى أن أوكرانيا وروســيا تتميزان 
في صادرات محاصيل استراتيجية 
مثل الــذرة والشــعير وإنتاج زيت 
عباد الشــمس، وتعتبران من أكبر 

املوردين، وهو ما ســبب أيضا تداول 
الــذرة بالقرب من أعلى مســتوى 
منذ عشــر ســنوات.  اليوم  خال 
إجراءات  الــدول  واتخذت حكومات 
أزمــة نقص  ملواجهــة  احترازيــة 
وارتفاع أســعارها، فعلى  احملاصيل 
اجملر صادرات  املثال حظرت  ســبيل 
احلبــوب، كمــا اتخــذت األرجنتني 
أيًضا خطوات  وتركيا وإندونيســيا 

لزيادة ســيطرتها علــى املنتجات 
مؤقًتا  مولدوفــا  وأوقفت  احملليــة، 
صــادرات القمح والذرة والســكر. 
كما تعمل الصني التي تعتبر أكبر 
مســتورد للذرة وفــول الصويا في 
القمح،  أكبر مشتري  وأحد  العالم 
على اتخاذ إجراءات لتأمني اإلمدادات 
األساسية في األسواق العاملية، ما 

يعزز املزيد من ارتفاع األسعار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة التخطيــط، امــس 
االثنني، عن ارتفاع معدل التضخم 
الشــهري لشــهر كانــون الثاني 
وارتفــاع   0.9% بنســبة  املاضــي 

السنوي بنسبة 5.3%.
وقــال اجلهــاز املركــزي لإلحصاء 
التابع للوزارة فــي بيان صحفي إن 

“معــدل التضخم لشــهر كانون 
الثاني املاضي ارتفع بنسبة )0.9%(، 
مقارنة بشــهر كانــون االول الذي 
سبقه”، مبينا ان “معدل التضخم 
السنوي لشهر كانون الثاني لسنة 
2022 باملقارنة بنفــس الفترة من 
ارتفاعا  شهد   ،2021 املاضي  العام 

بنسبة بلغت )5.3%(”.

واضاف، ان “اجلهاز املركزي لإلحصاء، 
ومن خال قسم األرقام القياسية، 
يقوم بإعداد تقرير األرقام القياسية 
ألسعار املســتهلك، شهريا، والتي 
ملتغيرات  امليدانية  املتابعة  تشمل 
)333( سلعة  من  ألكثر  األســعار، 
متثل  احملافظات،  جميع  في  وخدمة 
)%88(، مــن حجم اإلنفــاق الكلي 

لألســرة العراقيــة على الســلع 
واخلدمات”.

واشــار الى ان “اجملاميع الســلعية 
التــي كانــت األكثــر ارتفاعا في 
كانون  لشــهر  الشهرية  االسعار 
الثانــي من عــام 2022 عن كانون 
االول مــن العام 2021 هو قســم 
الكحولية  غير  واملشروبات  الغذاء 

الذي سجل ارتفاعا قدره 0.9 باملئة 
األسماك  قســم  ارتفاع  بســبب 
بنسبة 7.5 باملئة وارتفاع مجموعة 
باملئــة   3.4 بنســبة  اخلضــروات 
باملئة   0.9 بنسبة  اخلبز  ومجموعة 
بنسبة  والزيوت  الدهن  ومجموعة 
0.3 باملئــة ومجموعــة اللحــوم 

بنسبة 0.1 باملئة”.

ولفت الــى ان “قســم االتصاالت 
ســجل ارتفاعا شهريا بنسبة 3.4 
باملئة، فيما ســجل قسم السكن 
ارتفاعا ايضا قدره 2.7 باملئة بسبب 
 15.2 ارتفاع الكهرباء واملاء بنسبة 
السلع  قسم  ســجل  كما  باملئة، 
ايضا  ارتفاعا شــهريا  واخلدمــات 

بنسبة 2.3 باملئة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت أســعار الذهب، امس 
 2000 إلــى مســتوى  االثنــني، 
دوالر امريكــي ألول مرة منذ عام 
ونصف، حيث هرع املســتثمرون 

إلى أمان املعدن في أعقاب األزمة 
الروســية األوكرانية املتصاعدة، 
في حني أدت اخملــاوف من تعطل 
الباديوم  ارتفــاع  إلى  اإلمدادات 
إلــى أعلى مســتوى لــه على 

اإلطاق.
بنســبة  الفوري  الذهب  وارتفع 
٪0.9 إلى 1،986.83 دوالرًا لألوقية، 
 03:30 الســاعة  مــن  اعتبــارًا 
بتوقيــت غرينتش، بعد أن صعد 

إلى أعلــى مســتوياته منذ 19 
اب 2021 عند 2000.69 دوالر في 

وقت سابق من اليوم.
األمريكية  العقــود  وارتفعــت 
اآلجلــة للذهــب 1.3 باملئة إلى 

1995.00 دوالراً.
وصعد الباديــوم 4.3 باملئة إلى 
3130.16 دوالر لألوقيــة بعــد أن 
ســجل أعلى مســتوى له على 
اإلطاق عنــد 3172.22 دوالر في 

وقت سابق من اجللسة.
وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 
٪0.4 لتصــل إلــى 25.76 دوالرًا 
الباتني  قفــز  بينما  لألونصــة، 

بنسبة ٪2 إلى 1143.47 دوالرًا.

الصباح الجديد ـ متابعة :
بدأت السلطات واخملتصون في روسيا 
األولية  التبعات  ملواجهة  التخطيط 
النطاق  الواسعة  الغربية  للعقوبات 
التي فرضت بســبب غــزو أوكرانيا، 
والتي ميكن أن تراوح بني خطر تشّكل 
سوق سوداء ووقف العمل ببطاقات 

الدفع املصرفية وارتفاع األسعار.
ال تنعكــس في شــوارع موســكو 
أي مظاهــر لهلــع اقتصــادي إذ أن 
أبواب املطاعــم مفتوحة وطاوالتها 
مكتظة خال عطلة نهاية األسبوع 
الطويلة التــي متتد حتى الثامن من 

آذا ، اليوم العاملي للمرأة.
لكن اجلهــات املعنية جتد نفســها 
في بداية التخطيط للــرد على آثار 
وأيضا  الطرف،  املتعــددة  العقوبات 
تبعات انسحاب العديد من عمالقة 
التجارة الدولية من السوق الروسية.

الصعوبات االقتصادية ليست طارئة 
على روسيا، فهي اختبرت في نهاية 
حقبة االحتاد السوفياتي، مراحل من 
نقص املواد، التضخــم احلاد وأزمات 
اقتصادية متكررة. مع ذكريات كهذه، 

يصبح متوين املواد الغذائية أولوية.
وعلى رغم أن الغزو الروسي ألوكرانيا 
ال يــزال في أســبوعه الثاني فقط، 
للبيع  الكبــرى  اجملموعــات  بــدأت 
بالتجزئة تلحظ زيادة في شراء املواد 

األساســية، وفق وزارة التجارية التي 
بدأت تبدي مخاوف من نشــوء سوق 

موازية للبيع.
إعادة بيــع مواد أساســية ، وأفادت 
الــوزارة إن “كبرى شــبكات املتاجر 
)“ســوبرماركت”(  االســتهاكية 
خفض  قررت  واالقليميــة،  االحتادية 
خطر قيــام +معيدي البيع+ بشــراء 

املواد األساسية، الى حّده األدنى”.
وأضافت “في مناطق عدة ، مت شــراء 
هذه املــواد بكميــات كبيرة وصلت 
الــى أطنان عــدة، أكثر ممــا ينبغي 
إعادة  بهدف  وذلك  فردي،  الستخدام 

بيعها”.
وفي ظل ذلك، عمدت بعض شبكات 
املتاجــر االســتهاكية الــى فرض 
قيود علــى الكميات التي ميكن لكل 

مستهلك أن يشتريها.
التضخم،  لكبــح  وفــي مســعى 
يحتمل أن حتدد روسيا سقفا ألسعار 
نحو 20 من املواد الغذائية األساسية، 
من اللحوم واألســماك واحلليب، الى 
والزيــت، وصوال  والســكر  الطحني 
الى األرز واخلبــز والبطاطا، علما بأن 

احلكومة لم تتخذ بعد إجراء كهذا.
ارتفاع  بــات  اخملتصــني،  وبحســب 
األســعار واقعــا رغــم غيــاب أي 

احصائيات شاملة.
ونقلت صحيفة “كومرســانت” عن 

مســؤولني فــي شــركات مطاعم 
قولهــم إنهم حلظوا زيــادة مطردة 
املوّردين، حتى على  في األسعار لدى 

املنتجات احمللية.
وأشــارت الصحيفة عبــر موقعها 
االلكتروني، الــى أن اجتماعا لبحث 
األربعــاء مع  األمــر ســيعقد  هذا 
بلدية موســكو. وفي إشارة إضافية 
للصعوبــات احملتملــة، طلب البنك 
املركزي الروسي من املصارف التوقف 
عن نشر أرقام أدائها املالي اعتبارا من 
شباط/فبراير. ووضع املصرف املركزي 
هذه اخلطوة في إطار “احلد من اخملاطر 
التي تتعرض لها مؤسسات االئتمان 

بسبب عقوبات من الدول الغربية”.
توافر  املصــارف  تؤكــد  وفي حــني 
طلبات  لتلبيــة  الازمة  الســيولة 
عمائها، يخشــى أن يدفع أي شك 
بتمتع البنوك باملاءة الكافية، بزيادة 
االقبال على السحوبات، وهو ما تريد 
السواء  على  واملصارف  الســلطات 
تفاديــه خصوصا في ظــل التراجع 
العمات  إزاء  الروبــل  لقيمــة  احلاد 

األجنبية كالدوالر واليورو.
ابحثــوا عــن “الــكاش”  وتســعى 
املصــارف أيضــا لطمأنــة زبائنها 
حيال توقــف العمل ببطاقات الدفع 

االلكتروني “فيزا” و”ماستركارد”.
االول  امــس  الشــركتان  وأعلنــت 

الســبت أنه ســيتم وقــف العمل 
أكان  الصادرة في روسيا،  بالبطاقات 

لاستخدام اخلارجي أم احمللي.
واعتبــارا من صباح األحــد، أعلنت 
اجملموعات املصرفية الروسية الكبرى 
أنهــا ســتبدأ العمل علــى إصدار 
 ،)UnionPay( ”بطاقات “يونيون بــاي
النظــام الصينــي املشــابه لفيزا 
“مير”  وماســتركارد، نظرا ألن نظام 
الروســي ال يعمل ســوى في بعض 

أجناء الباد.
وطمــأن مصرف “ألفا بنــك” زبائنه 
أنه “مع هذه البطاقة )اجلديدة(،  الى 
ميكن الدفع في 180 بلدا في العالم”، 
مشــيرا الــى أن بطاقــات “فيــزا” 
ستتوقف  الروسية  و”ماســتركارد” 
عــن العمل خارج البــاد اعتبارا من 
آذار/مارس   10 منتصف ليل اخلميس 

)21,00 ت غ ليل األربعاء(.
للروس  وسيســّبب ذلك مشــكلة 
املوجودين حاليا خارج بادهم، ما حدا 
مبصرف “ألفا بنك” الى إصدار توصية 
لهم “اذا كنتم في اخلارج، اســحبوا 

سيولة”.
“اذا كنتم في  اجملموعــة  وأضافــت 
روسيا، لديكم بضعة أيام التخاذ قرار 
بشــأن أي مواقع لألفام أو اخلدمات 
متديد  تريــدون  األخــرى،  األجنبيــة 

اشتراككم فيها”.

التجارة تطمئن المواطنين: ال ازمة في الغذاء..
 وضعاف النفوس وراء ارتفاع االسعار

الصباح الجديد ـ وكاالت:
االثنني  اقتصادية نشرت امس  بيانات  أظهرت 
أن الصني ســجلت خال فبراير املاضي فائضا 
جتاريا بقيمة 115.9 مليار دوالر وهو ما يزيد عن 
توقعات احملللني التي كانــت 99.5 مليار دوالر 

فقط.
وأشارت بيانات إدارة اجلمارك الصينية إلى زيادة 
صادرات الصني خال الشــهر  املاضي بنسبة 
16.3 % سنويا في حني كانت التوقعات تشير 

إلى زيادتها بنسبة  %15 سنويا فقط.
كما زادت الواردات بنســبة 5ر%15 سنويا وهو 
ما يقل عن توقعات احملللني  التي كانت 16.5% 

سنويا بحسب األملانية . 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقرت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقي، امس االثنــني، في البورصة 
الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفــي اقليم 

كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
املركزية في بغداد، ســجلتا صباح  واحلارثية 
اليوم 147200 دينــار عراقي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
وهي االسعار نفسها التي سجلت امس االول 

االحد.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا 
عراقيا لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 

دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اســعار الدوالر استقرارا ايضا، حيث 
بلغ ســعر البيع 147300 دينار لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سعر الشراء 147000 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اكد مصرفا الرافدين والرشيد احلكوميان امس 
االثنني، عدم وجود ســلف او قروض للمواطنني 

بدون عنوان.
وذكر املكتبان االعاميان للمصرفني في حديث 
صحفــي، أن “املواطن ال ميكنــه احلصول على 
الســلف او القروض بدون عنوان كما هو احلال 
بالنســبة للموظفني الذين ميكنهم احلصول 
على السلف والقروض بدون عنوان والتي تصل 

الى 20 مليون دينار”.
وأضافــا ان “هنــاك تســهيات جتــري حاليا 
بالنســبة للمواطنني الذين يرغبون باحلصول 
على القروض لتمويل املشاريع الصغيرة والتي 
تصل الى 15 مليون دينــار، اضافة الى قروض 

للبناء والترميم”.
واوضحا ان “التقدمي على السلف الكترونيا اما 
القروض تتم عن طريق مراجعة فروع املصرف “.
وقرر مصرف الرافدين امــس االول االحد زيادة 
املــدة املقررة لتســديد قروض الـــ50 مليون 
دينار للبناء والترميم وتأهيل الدور الســكنية 
للمواطنني واملوظفني لتكون 15 سنة بدالً من 

10 سنوات.

الصين تسجل فائضا 
تجاريا بقيمة 115 مليار 
دوالر خالل الشهر الماضي

استقرار أسعار صرف 
الدوالر في بغداد
 واقليم كردستان

الرافدين والرشيد ينشران تفاصيل 
جديدة بشأن القروض والسلف 

وتسهيالت لـ15 مليونًا

أسعار القمح ترتفع إلى مستويات قياسية

التخطيط: ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي في البالد

الذهب يتجاوز حاجز 2000 دوالر ألول مرة منذ عام ونصف

مخاطر العقوبات على االقتصاد الروسي.. تضّخم وسوق سوداء وأزمة سيولة
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعادة إعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )46 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية/ قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )تنفيذ 
الشبكة الكهربائية حلي اإلمام الصادق الثانية وتأهيل جزء من مغذي رقم )5( في قضاء احلمزة وبكلفة تخمينية )1,319,449,000( فقط واحد 
مليار وثالثمائة وتســعة عشر مليونا واربعمائة وتســعة واربعني الف دينار فقط ال غيرها ومبدة عمل )350( يوما وحسب التبويب )الباب )58(، 
القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )2(، املادة )10( النوع )3(، التسلسل )187( ضمن خطة مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021 )قطاع الكهرباء(
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشــر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

اوالً: الكوادر/
1- مهندس كهرباء     عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )101,786,065( فقط 

مائة وواحد مليون وسبعمائة وستة وثمانني الفا وخمسة وستني دينارا فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )الثامنة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطــاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم 
مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات 
املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/3/17( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة 

االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الــى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/24( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )26,388,980( ستة وعشرين مليونا وثالثمائة 
وثمانية وثمانني الفا وتســعمائة وثمانني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم 

واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافــذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

إعالن املناقصة املرقمة )2022-10(
 اإلعالن األول

جتهيز )رافعة تلسكوبية(
طلبية الشراء املرقمة 2022/2

ضمن تخصيصات املوازنة الرأسمالية لسنة/ 2022
تبويب املشروع ح/ 113

تعلن شــركة غاز الشمال )شركة عامة( عن املناقصة العامة واخلاصة بـ )جتهيز رافعة تلسكوبية( 
عدد )1/ واحد( وحســب الشروط واملواصفات املذكورة في اصل الطلب، فعلى الشركات التي تتوفر 
فيها شروط املشــاركة مراجعة أمانة الصندوق في الشــركة الكائنة على طريق كركوك/ بيجي 
للحصــول على الشــروط واملواصفات مطبوعة على قرص )CD( لقاء مبلــغ قدره )150000( فقط 
مائة وخمسون الف دينار عراقي غير قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في اليوم 
التالي لتاريخ الغلق وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويسقط حق املتخلف من احلضور في االعتراض 
بقــرار اللجنة وتقدم العطاءات في صندوق العطاءات املوجود في اســتعالمات الشــركة علما ان 
تاريخ غلق املناقصة لغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم )الثالثاء( املوافق 2022/4/5 وإذا صادف عطلة 
رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال عليه املناقصــة دفع اجور اإلعالن علما بأن 
الكلفة التخمينية تقدر مببلغ )210000000( فقط مائتني وعشــرة ماليني دينار وسيتم  عقد املؤمتر 
اخلاص باإلجابة على استفســارات مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة من يوم )الثالثاء( املوافق 

2022/3/29 وبحضور اخملتصني وذلك في استعالمات شركتنا.
معاون املدير العام

مالحظة/ 
 WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iq 1 - ميكنكم االطالع على موقع شركتنا

على مواقع التواصل االجتماعي.
2 - ميكنكم في أثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل موقعيا.

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )127 لسنة 2019(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )جتهيز مديرية الدفاع 
املدنــي حوضيات عدد )3( ومضخات ســحب املياه الثقيلة عدد )6( وبكلفــة تخمينية )683,783,760( فقط ســتمائة وثالثة وثمانني مليونا 
وســبعمائة وثالثة وثمانني الفا وسبعمائة وستني دينارا عراقيا فقط ال غيرها ضمن تخصيصات تنمية األقاليم لعام 2019 وحسب التبويب 
)الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )12( النوع )3(، التسلسل )159(( ومبدة عمل )180( يوما ضمن مشاريع )قطاع متعدد(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشــر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 
احلقيقة اآلن(. 

3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
*تقدمي عمل مماثل ومنجز خالل )5( ســنوات السابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )205,135,128( فقط مائتني وخمسة ماليني ومائة وخمسة 

وثالثني الفا ومائة وثمانية وعشرين دينارا ال غيرها.
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )136,756,752( فقط 

مائة وستة وثالثني مليونا وسبعمائة وستة وخمسني الفا وسبعمائة واثنني وخمسني دينارا فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطــاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمســني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/3/17( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الــى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/24( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانــا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمــي العطاءات مبوجب خطاب ضمــان بنكي أو صك مصدق أو 
ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )20,513,512( فقط عشرين مليونا 
وخمســمائة وثالثة عشر الفا وخمسمائة واثني عشــر دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( 

ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافــذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعادة إعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )88 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )ترميم مدرسة الصالحية 
االبتدائية للبنني( وبكلفة تخمينية )134،518،500( فقط مائة وأربعة وثالثني مليونا وخمسمائة وثمانية عشر الفا وخمسمائة دينار ال غيرها 

وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )12( النوع )1(، التسلسل )116(( ومبدة عمل )120( يوماً.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشــر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس مدني    عدد 1
2- مهندس كهرباء   عدد1

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )13،451،850( فقط 

ثالثة عشر مليونا واربعمائة وواحد وخمسني الفا وثمامنائة وخمسني دينارا فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطــاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمســني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/3/17( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الــى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/24( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )4،035،555( أربعة ماليني وخمسة وثالثني الفا 
وخمســمائة وخمسة وخمســني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم 

املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافــذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حال اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 
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الصباح الجديد - متابعة:
 

حتتــل رواية »كل شــيء انتهــى« للكاتبة 
األمريكية كولــن هوفر املركــز الثانى في 
قائمة نيويورك تاميــز للروايات األكثر مبيعا 
في الواليــات املتحــدة األمريكية، وهى من 
الروايات االجتماعية الرومانسية التى تتناول 
قصة فتاة أمريكية شــابة تقع بن تأثيرات 

قصتى حب واحدة قدمية واألخرى جديدة.
بطلة الرواية تدعى وقد نشــأت في ظروف 
صعبة فلم ليلي ســهلة دائًما لكن هذا لم 
مينعها أبًدا من العمــل اجلاد من أجل احلياة 
التي تريدهــا حيث قطعت شــوًطا طويالً 
من بلــدة صغيرة حيث نشــأت إذ تخرجت 
وبدأت  إلى بوســطن،  وانتقلت  الكلية،  من 
عملها اخلاص، لذلك عندما تشــعر بشرارة 
عالقة حب مــع جراح أعصــاب رائع يدعى 
رايلى كانسيد، يبدو كل شيء في حياة ليلى 

فجأة جيًدا.

 
بغداد - الصباح الجديد : 

صدر العدد 52 من ملحق)أوروك األدبي( 
محتفياً بنخبٍة طيبٍة من األقالم األدبية 
والثقافية والفكريــة املتميزة، ومنهم 
الربيعي  الــرزاق  الكبير عبد  الشــاعر 
بنشر نصوٍص فريدٍة جديدٍة له ورائعته 
)حطاب األيام النيئــة( مع أخذ صورته 

كغالف. 
ضم العدد مقاالٍت ودراســاٍت ونصوصاً 
وترجمــات متنوعــة لكتــاب بارزيــن 
منهــم : عبــد اخلالق الركابــي، وعبد 
حســن،  كــرمي  صخي،وشــوقي  اهلل 
نوري،  وكواللــة  الســاعدي،  وســعد 
ناصر  وكاظــم  محيبــس،  ورســمية 
الســاعدي، وريســان اخلزعلي، وجمال 
نوري، وإســماعيل نوري الربيعي، وهادي 
احلســيني، وســالم إبراهيم، وســعد 
وعبد  الشويلي،  جاسم،وداود ســلمان 
احلسن بريسم، ومحمد يونس محمد، 
وبدر العبري، ووجدان عبد العزيز، وأنفال 
كاظم، وإبراهيم فاضل الناصري، وصالح 

البياتي، وطالب عمران املعموري، وعلي 
إبراهيــم، وعبد الزهــرة خالد، وخضير 
احلســاني، وأحمــد الكنانــي، وهيثم 
صبحي، وحسن بهيش، وصباح هرمز، 
وكفاح الزهيري،و ناظم ناصر القريشي، 
ورند  العبادي،  الطائي،وأســمهان  وآالء 
علي، وأيــاد خضير، وحيدر عبد الرحمن 
الربيعي، وعمار حميــد مهدي، وكمال 
إمنار، وحسن علي البطران، وبادر سيف، 
وعبد القادر محمــد الغريبل، وإبراهيم 
مصطفــى احلمد،وحنــان النشــمي، 
ياسن،  خليل  وإبراهيم  وأحمد شوقي، 
وحسن علي، ونورة عبيد، ومحمد يونس 
بن عبــد اهلل الهندي، و زهراء عبيد بدر 
الطائي، وتوريه لغريب، وسمير حكيم، 
وليلى الطيب، والدكتورة جاكلن فخري 
حنا. وترجم جودت جالي، وسالم صادق 

مختارات من الشعر العاملي. 
ـن العــدد بتخطيطــات الفنــان  تزيَـّ
الكبير محمد  التشــكيلي  السوداني 

عبد الرسول. 
للفنان  األخيرة مخصصاً  وكان غاليري 

التشكيلي  محمد جاسم الفضل 

تكتشــف ليلى أن رايلى حازم، عنيد، ورمبا 
حتى مغرور بعض الشــي كمــا أنه أيًضا 
حســاس ورائع لكنه نفوره مــن العالقات 
أمر مزعج، وبينما تطغى عليها األســئلة 
حول عالقتها اجلديــدة تطغى عليها أيًضا 
أفكار أطلس كوريجان حبها األول ورابطها  
باملاضي الذي تركته وراءها، فقد كان روحها 
احلميدة ، وحاميهــا، وعندما يظهر أطلس 
مرة أخرى يصبح كل شــيء بنته مع رايلى 

مهددا.
ومن خالل هذه الرواية اجلريئة تقدم كولن 
هوفر قصة مؤملة تفتح آفاًقا جديدة ومثيرة 
بالنســبة لهــا ككاتبة، يذكــر أن كولن 
هوفــر هى كاتبة أمريكية مــن مواليد 11 
ديســمبر 1979 وهي مؤلفة روايات خيالية 
ورومانسية للشباب، ونشرت روايتها األولى 
»ســالمد« فــي يناير 2012 كمــا تصدرت 
قائمــة أفضل الكتب مبيًعــا في نيويورك 
تاميز أكثر من مرة كما نشــرت العديد من 
أعمالها بنفســها قبل أن تتبنى موهبتها 

دور النشر.

ميسان ـ الصباح الجديد:

احتفاالً بتجربته اإلبداعية في القصة والرواية 
والشعر، اســتضاف احتاد األدباء والكتاب في 
ميسان وعلى قاعة ميشــا في مركز مدينة 
العمارة اليــوم، القاص والروائــي على لفتة 

سعيد، بحضور مميز من مبدعي املدينة.
وقدم االحتفال األديب حمودي الكناني معرفا 
بسيرة لفتة املوسوعية، والتي اشتغل فيها 
علــى مختلف ابواب االدب وأصدر أكثر من ٢٨ 

كتابا في الرواية والشعر والقصة والنقد.
بعدهــا قدمت أوراق وكلمات اشــادة بتجربة 
سعيد االبداعية شارك فيها كل من الشاعر 
حسن حرير والشاعر واالعالمي عبد احلسن 
والشاعر نصير  والناقد علي سعدون  بريسم 

الشيخ والشاعر علي سلمان املوسوي. 
وقال الروائي علي لفته ســعيد »من دواعي 
ســروري أن أكــون في مدينــة العمارة وبن 
عمالقة الكرم واالبداع والشعر، مدينة املياه 
واالنهار خاصــة وأني تربطنــي عالقات مع 

مبدعيها متتد لعشرات السنن«
العراق مببدعيها  أن »احتفال مــدن  وأضاف، 
مينحنا دافعــا الى مزيد مــن اجلهد اخملتلف 

دعماً حلركة الثقافة والشعر واألدب«.
بعدها وقع الروائي علي لفتة ســعيد بعض 
من اصداراته وكتبــه بن احلضور، وفي ختام 
االحتفــال قدم رئيــس االحتاد في ميســان 
الشــاعر والناقد حامد عبداحلسن حميدي 
قالدة ميشــا لألبداع للمحتفى به مع لوحة 
االبــداع تقديــرا ملنجــزه في عالم الســرد 

والشعر والنقد والصحافة.

صدور العدد 52 من حكايات الماضى تطارد ليلى فى رواية »كل شىء انتهى«
ملحق )أوروك األدبي(

اتحاد األدباء والكتاب في ميسان يحتفي بالروائي والقاص علي لفتة

قراءة نقدية

1954 ترجم مقالة لسارتر ونشرها  في 
مجلة األديب بعنــوان )القصدية فكرة 
في فلســفة هوسرل الظاهراتية(، وفي 
العام نفسه نشــر في مجلة ) الكاتب 
العربي (العراقيــة ثالث قصص قصيرة 
مترجمــة دون إن يذيلها باســمه هي ) 
اجلمركــي ( و ) البحيــرة ( و ) من الواقع 
( وهــذا ما قاله في شــهادته، وفي عام 
1972 نشــرت املديرية العامة في وزارة 
الثقافة واإلعالم رواية )مودير كونتابيل( 
ملارغريــت دورا ومع الروايــة فقرات من 
مقــاالت كتبــت عنها فــي الصحافة 
الشــؤون  دار  ونشــرت   ، الفرنســية 
الثقافية في بغداد عام 1986 مجموعة 
من القصص القصيرة ترجمها التكرلي 
عن الفرنسية وكانت بعنوان ) أقاصيص 
معاصرة ( ونشرت له الدار نفسها عام 
1991 كتابــاً مترجمــاً بعنــوان ) عالم 
الروايــة ( وهو من تأليــف روالن بورنوف 
و ريــال أونليه،وترجم مســرحية لروبير 
ناجنيه عنوانها ) رســالة ميتة ( وترجم 
وليم فوكنر املعروف ) نور في آب( وكذلك 
)الرواية  رميون عنوانــه  كتاب مليشــيل 
الفرنسية منذ الثورة الفرنسية ( وتعد 
هــذه الترجمــات كل ماتوصلنا له من 
اعمال التكرلي املنشورة والبعض اآلخر 
لم ينشــر ومنها: ) اقاصيص معاصرة ( 
وكتاب آن فيليب املوسوم )حلظة انطالق 
آهــة ( ورواية ) البشــر فانــون جميعاً( 

لسيمون دي بوفوار.

التكرلي ناقداً  
كان هاجســه األول حتديــث القصــة 
والشعر واملســرح والنقد األدبي العربي 
ولتحقيــق هذه األهداف قــام التكرلي 
بثالث سبل،  األول حتليل بعض الروايات 
العاملية وبعض شــخصياتها وفي هذا 
اجملال قــدم التكرلي  ثالث دراســات لم 
يســبقه إليهــا أي ناقد عربــي  األولى 
بعنــوان شــخصيات دستوفســكية 
والثانيــة بعنــوان التمــرد فــي األدب 
الفرنســي املعاصــر والثالثــة بعنوان 
ســيمون دي وفــوار ومشــكلة املوت، 
أمــا الهدف الثاني فــكان عرض وتقدمي 
مفاهيمــه األدبية ومعاييــره اجلمالية 
اجلديدة وهي معايير وجودية ســارترية 
التكرلي سلســلة من  خالصة فكتب 
املقــاالت والدراســات عن فــن القصة 
والرواية عرض من خاللها هذه املفاهيم 
محــاوالً إيصالها إلــى الكاتب العربي 
وهي: )التطــور الفني للقصة احلديثة ( 
ومقاله ) العيون اخلضر وفن األقصوصة 
( ومقاله ) مفاهيم في الفن القصصي 
( واملقدمة التي كتبها لقصة )البحيرة 
( املنشــورة في مجلة ) الكاتب العربي( 
وكذلك املقدمة التــي كتبها لقصة ) 
اجلمركي ( املنشــورة في اجمللة نفسها 
ويدخل في السياق نفســه الرأي الذي 
أبــداه لنفس اجمللة حــول األدب العربي 
واآلداب العاملية وكذلك الرأي الذي أبداه 
حول )األديــب التقدمــي ( والتفت إلى 
الشــعر في مقال خاص فريد هو مقاله 
)عبد الوهاب البياتي املبشــر بالشــعر 
الشــعبي ( غير أنه تطرق للشــعر في 
أكثر من مقال من مقاالته التي ســبق 
ذكرهــا وكانت جميع هذه الدراســات 
العربي   القــاريء  واملقاالت جديدة على 
األدباء  مــن  العظمى  الغالبيــة  وعلى 
العرب وميكنني اجلــزم إن املفاهيم التي 
عرضها التكرلي لم يســبقه أحد إلى 

تقدميها آنذاك  .
أمــا الهــدف الثالــث فــكان تطبيق 
النقديــة على  مفاهيمــه ومعاييــره 
األعمال األدبيــة ولنبدأ مبفهوم عام هو 
مفهوم اإللتزام فتبنى التكرلي مفهوم 
ســارتر بشــأنه وطالب بأن يكون األدب 
امللتزم ) أدب نضــال ( ) مواقف نهائية ( 
ودعى األدبــاء العرب لتبني هذا املفهوم 
وقدم كذلك مفهوم العالقة بن )التقنية 
( و) املوضوع ( وبن )اخليال ( و )الواقع ( في 
القصة وّســفه التكرلي كل اآلراء التي 
تفصل بن )التقنية( و )املوضوع( وكذلك 
قدم مفاهيم جديدة حول )لغة الشعر 
( و ) لغــة النثر ( وعرض هــذا املفهوم 
في مقال كتبــه ليكون مقدمة لديوان 
الشــاعر عبد الوهاب البياتــي ) أباريق 
مهمشة ( وميز بينهما، وقدم مفاهيم 

جديدة حول استخدام اللهجة العامية 
في احلوار القصصي وكان هذا املوضوع 
مثاراً في وقته في العراق والوطن العربي 
وكذلك جاء مبفهــوم جديد حول املقال 
األدبي واعتباره عمالً إبداعياً شأنها شأن 
القصــة ويعتبر بهذا املفهوم أول كاتب 
عربي جاء بهذه الرســالة ولم يسبقه 
أحداً فــي وقتها وبهذا املنجــز الكبير 
واملتجــدد كانت له مكانــة كبيرة بن 
النقاد العراقين والعرب في الفترة التي 
امتدت مــن بدايــة 1950 ونهاية 1954 
، رغم قصر احلقبة ولكن نشــاطه كان 
غزيــراً وكثيفاً ومتواصــالً ال فجوه فيه 
وال انقطــاع وال جنور على أحد إذا قلنا إن 
التكرلي نهــاد رائد النقد األدبي احلديث 
في العــراق فلو نظرنا إلــى واقع النقد 
العراقي  فيــه منذ عام 1939 حتى عام 

1955  واســتثنينا منه كتابات التكرلي 
لم جند فيه غير النقد التقليدي بأمناطه 
التأريخية و اللغوية والبالغية والذوقية 
األمناط كانت  واآليديولوجية وحتى هذه 
ضعيفة في غالــب األحوال وتفتقر إلى 
املنهجي  والوضوح  النظري  التأســيس 
وبراعة املالحظة وكان الســمة الغالبة 
على أكثره هي الفجاجة والســطحية 
ولهــذا كان التكرلي أشــبه بشــهاب 
سطع ضوؤه في عتمات النقد فجأة ثم 

اختفى وتالشى بسرعة.
أمــا مكانــة التكرلي عربيــاً في تلك 
الفترة  وبعد انصراف طه حسن وعباس 
محمود العقــاد إلى عالم الدراســات 
الفكرية والتاريخية أصبح النقد األدبي 
بالنســبة لكليهما نشــاطاً ثانوياً بل 
هامشياً والصمت املطبق بنفس الفترة 

لــكل من أحمــد أمن وأحمد حســن 
املازني وزكي مبارك أما  الزيات وإبراهيم 
بسبب الشــيخوخة أو املوت وأما اجليل 
اجلديد من النقــاد ونعني  لويس عوض 
فمنهم  مندور  ومحمود  وســيد قطب 
من انسحب انسحاباً مؤقتاً ومنهم من 
انسحب انسحاباً نهائياً  فلويس عوض 
ذهب في بعثة ثانية إلى أمريكا وملا عاد 
لم يقدم أي شــيء جديــد على صعيد 
الفكــر أو املنهج النقدي وذهب ســيد 
قطب في بعثة إلى أمريكا هو اآلخر وملا 
عاد من بعثته طلق النقد وتفرغ للعمل 
السياســي  وحلق محمد مندور بسيد 
قطب فتفرغ مثله للعمل السياســي، 

هذا في مصر 
أما فــي لبنان فــكان ميخائيل نعيمة 
ومارون عبود قد توقفا عن ممارسة النقد 
ولم يعد لهما في أي حالة ذلك الصوت 
املؤثر الــذي كان ألولهما فــي الغربال 
ولثانيهمــا في  )على احملك( و ) مجددون 
و مجترون ( ، أمــا رئيف خوري في لبنان 
النقد  وكان  االهتمامــات  متنوع  فكان 
أقل اهتماماته وقــد حاول أنور املعداوي 
فــي مصرأن ميأل هذا الفــراغ النقدي ب 
)تعقيباته( ولكــن دومنا جدوى وفي هذه 
الفترة وفي ضل هذا الفراغ النقدي الذي 
الحظناه برز ناقد عراقي جديد هو نهاد 
التكرلي، ومع ذلك وبغض النظر عن هذا 
التكرلي  مكانة  نلتمــس  دعونا  الفراغ 
بن أبناء جيله من النقاد العرب ســواء 
من ســبقه كالدكتور محمــد مندور 
والدكتور لويس عوض وســيد قطب أو 
املعداوي ومحمود أمن  زامنه كأنور  من 
العالم في مصر وعلي ســعد الدكتور 
في لبنان والدكتور إحسان عباس وجبرا 
إبراهيم جبرا فلو قارنا كتابات التكرلي 
بكتابات هؤالء النقاد لوجدناها أما أكثر 
حداثة مــن كتاباتهم مجتمعن أو هي 
سابقة عليها في حداثتها وال نقول هذا 
حتيزاً وحتزباً بدوافع شــخصية أو قطرية 

بل نقولها بدوافع أدبية خالصة. 
ولهذا فأنا أرى التكرلي لم يكن ســباقاً 
بــن النقاد وكتبــة النقد فــي العراق 
وحســب بــل كان كذلك فــي الوطن 
العربــي وال أريــد اإلنتقاص مــن أدوار 
النقاد الذيــن أتيت على ذكرهم ونكران 
أريد  بل  الكبيــرة،  النقديــة  جهودهم 
بذلــك وضع التكرلي نهــاد في املكانة 
التي يســتحقها في تأريخ النقد األدبي 
احلديث وكان لألســتاذ ســامي مهدي 
في كتابه عــن التكرلي الفضل الكبير  
الهائل من الشهادات   بجمع هذا الكم 
واحلقائــق الثابتة ووضع االســتاذ نهاد 
التكرلي في املكان الذي يستحقه على 

الصعيد احمللي والعربي.

عبد الكاظم عبيد

ولد التكرلي نهاد فــي بغداد عام 1922 
مــن عائلة توصف بأنها ميســورة احلال 
في ) باب الشيخ ( ويذكر نهاد أنه وأخيه 
فؤاد من زوجــة ثانية تزوجهــا أبوه عام 
1902 فكان نهاد ولدها البكر، أدُِخل وهو 
صبي مدرسة قرآنية ) كّتاباً( في حضرة 
الشيخ عبد القادر الگيالني فتعلم فيها 
قراءة القرآن ودرسُه وحينما بلغ السابعة 
مــن عمره أدخل مدرســة ) التســابيل 
اإلبتدائية ( وأنهى دراســته الثانوية عام 
)1940( فدخــل كلية احلقــوق في بغداد 

وتخرج فيها عام )1944(
بــدأ التكرلــي العمل فــي وزارة العدل 
لتحسن وضعه املعيشي وصار بإمكانه 
أن يشــتري الكتب واجملالت واألسطوانات 
 1949 ويشــبع هواياته اخلاصة، في عام 
ُعن التكرلي نهــاد قاضياً في محكمة 
بعقوبة فانتقلت األسرة إلى هناك وبقي 
فيها حتى نقــل إلى بغــداد عام 1952 
قاضياً في محكمة بــداءة العمل، كان 
خالل هذه احلقبة منطوياً على نفســه 
منكباً علــى قراءة الكتب واالســتماع 
إلى املوســيقى ولكن األدبيات الوجودية 
والترجمــة منها والكتابــة عنها كانت 
هي شــاغله حتى إنه كان لم يكن على 
فؤاد  أخيه  استعداد الســتقبال ضيوف 
التكرلــي  أو اخلروج من غرفته للســالم 
عليهم فكان مستوحشاً ال يكلم أحداً 

بعد املقدمة الذاتية عن حياة الناقد نهاد 
التكرلي كان البد من التعريج لدوره  في 
ادخال قيــم ومفاهيم جديــدة في نقد 
القصة والشــعر واملسرح واملقالة ودوره 
الكبير  في التعريــف باملذاهب النقدية 
اجلديــدة التي شــاعت فــي ثمانينيات 
وتسعينيات القرن العشرين  ودوره البارز 

في الترجمة وسنتطرق لذلك تباعاً .
كان لنهاد دوراً مهمة في ترجمة الكثير 
الوجودية  الفرنسية  األدبية  األعمال  من 
األدب و الســارترية  على وجه اخلصوص 
الغريب( أللبير كامو وفلسفته   ( ويعتبر 
الوجوديــة العمل األول الــذي ترجم من 
الفرنسية ويقول عنها:لقد قرأت القصة 
بالفرنســية وأعجبت بها غاية األعجاب 
حتى أنني قرأتها مراراً وترجمتها للعربية 
وهي ترجمــة اقتصرت على إطالع بعض 
األصدقــاء عليها ولكن لم يتيســر لي 
نشــرها وترجم كذلك فصالً كامالً من 
عمــل ) الذباب ( لســارتر  ونشــره في 
مجلة ) نزار ( ويقول التكرلي في هامش 
الوجودي نشرت  املســرح  له عن  دراسه 
في مجلة ) األديــب ( اللبنانية أنه ترجم 
مسرحيتي ســارتر ) موتى بال قبور (  و ) 
البغــي اجملله ( ، ونشــر التكرلي في عام 
1953 الفصل الثاني من مسرحية كامو 
) العادلون ( عن اللغة اإلنكليزية وفي عام 

نهاد التكرلي رائد النقد األدبي الحديث في العراق والعالم العربي 

كان هاجسه األول تحديث 
القصة والشعر والمسرح 

والنقد األدبي العربي ولتحقيق 
هذه األهداف قام التكرلي 

بثالث سبل،  األول تحليل بعض 
الروايات العالمية وبعض 

شخصياتها وفي هذا المجال 
قدم التكرلي  ثالث دراسات 

لم يسبقه إليها أي ناقد 
عربي  األولى بعنوان شخصيات 
دستوفسكية والثانية بعنوان 

التمرد في األدب الفرنسي 
المعاصر والثالثة بعنوان 

سيمون دي وفوار ومشكلة 
الموت

نهاد التكرلي



9 منوعات
زينب الحسني

فضفضة نسوة 

كل عاٍم وأنِت عظيمة 
تمنحين الحياة طعمها ولونها

وأحقيتها بأن تسمى الحياة 
كل عــام وشــهرزاد الرافدين بألف عافيــة وتألق 
وهي تتربع على عرش النســاء، كل عام وهي تعانق 
الســماء بعطائها وجمال روحهــا وقلبها النابض 
بحب وطنها وعشقه من دون أن متله او ميلها بعد ان 
ارتبطت به وبنخيله واكتســبت سمرتها من تربته 

وشمسه لتكون منه وإليه.
دمِت امــا واختاً وزوجــة وحبيبة وأســطورة لكل 
زمان ومكان ودمت ســندا وعونا ال يقبل التخاذل أو 
التراجع، متقدمة فــي كل مجاالتك وأينما حللت 
يا ألف حكاية وحكاية تســرد علــى مراحل الزمان 
وألــف ليلة وليلــة تطوين فيهــا أحزانك ومحنك 

الالمتناهية.
امرأة بألف رجل، عظيمة كالشــمس تنير لكل من 
حولها ومصدر أبداع وحكايات، ال تكفيها ألف ليلة 
وليلة وال يكفيها العمر باســره ليكمل حكاياتها 
التي ال تنتهي لتنير قلــب الدنيا وتتوهج في عيون 

احبتها وعشاقها.
حتملت العراقية ما يفــوق طاقتها وعلى االصعدة 
جميعــاً وفي مقدمتها االعــراف االجتماعية التي 
اضطهدتهــا حد مخالفة الدين، فمن تزوجت رغًما 
عن ارادتها وحرمانها من حقها في التعليم وينتهي 
في حرمانها من أرثها احلــق الذي نص عليه القرآن 
الكرمي وال يسعنا سوى ان نبدأ العام بأمنيات ميلؤها 
التفاؤل والنظر الى املستقبل بصورة إيجابية بعيدة 
عن الســوداوية املقيتة التي نعيشها منذ أكثر من 
ثالثة عقود أحرقت االخضــر قبل اليابس وحصدت 

العديد من الطموحات والتمنيات.
أعباء استثنائية حتملتها في ظل الظروف الصعبة 
واملوجعة التي مــر بها العراق علــى مدى العقود 
املنصرمة فما من »أم عراقية » لم تذق لوعة فقدان 
أحد أبنائها أما مبواراته الثرى او رحيله عنها مرغماً 
ال مخيــراً، مهاجر اً الى بالد اهلل الواســعة بعد ان 
ضاقت البالد مبواطنيها، لتتعرض بســبب ذلك الى 
مخاطر وحتديات كبيــرة.، منها ان التناوب بني دوري 
االم واالب في الكثير من االوقات والكثير من املواقع.

قرأت وتعلمت وكتبت الشــعر وعزفت املوســيقى 
وناضلت جنباً الى جنب مع شــريك عمرها، قدمت 
كل ما تســتطيع مــن تضحيات ولــم تبخل بأي 
شيء، دموعها التي لم جتف وظهرها أعتاد االنحناء 
ليس ذالً وأمنا بشــموخ أم وحبيبــة ورفيقة درب ال 
تكل وال متل عن منــح احلب واحلياة واالمل، هذه هي 
االم العراقية بتميز مطلــق ال تنافس على صبرها 

وعطائها أبدأً.
تعذبت وعانت مرة واوقدت ســراج االمل في عيون 
الرجــل مرة ثانية، وغرســت فــي روح أبنائها احلب 
املطلق للحياة في أيام قاسية وشديدة مرة ثالثة ال 

تطيق حتملها أمرأه سواها.
ومازالت معاناة الكثير من النساء في طي الكتمان 
ومن املســكوت عنها في ظل الظروف االجتماعية 
التي تقف حائــالً من دون ان تأخذ املــرأة دورها في 
اجملتمع، ولذا من الضروري ان يعيد اجملتمع حساباتٌه 
في كل ما يتعلــق باملرأة من اعــراف وقوانني باتت 
تضيــق عليها وتزيد قيــود ها واغاللهــا، فما بني 
تزويجها وهي قاصر ومحاربتها وهي عاملة وناجحة، 
وتعطيل وتأخيــر منحها حقوقها وهــي ارملة او 
مطلقة يتأزم وضعها وعلينا جميعا مساندتها، أو 

ليست هي األم واألخت والزوجة، واالبنة؟
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بغداد - الصباح الجديد: 

الزمان،  منذ أكثر مــن قرن مــن 
العالم  أنحــاء  فــي كل  والناس 
يحتفلون بيوم خــاص باملرأة وهو 
»اليوم العاملي للمرأة«، في الثامن 
والذي  من مارس/آذار من كل عام، 
يصــادف ذكــرى حــراك عمالي 
ومسيرة احتجاجية خرجت فيها 
15 ألف امرأة فــي عام 1908 إلى 
شوارع مدينة نيويورك األمريكية، 
للمطالبة بتقليل ساعات العمل 
وحتسني األجور واحلصول على حق 
ودفع  االنتخابات.  فــي  التصويت 
األمريكي،  االشتراكي  احلزب  ذلك 
في العام التالي، إلعالن هذا اليوم 
كأول يوم وطنــي للمرأة، ويصبح 
بعدها حدثا سنويا تعترف به األمم 

املتحدة.

كسر التحيز
يحمل اليوم العاملــي للمرأة هذا 
العــام شــعار »كســر التحيز« 
عــام  وككل   ،#BreakTheBias
اليوم  تهــدف االحتفالية بهــذا 
- إلــى جانب التذكيــر بأهميته 
واالحتفاء به - وتســليط الضوء 
التي  على واحدة من املشــكالت 
العالم  املــرأة حــول  تواجههــا 
الدولية  اجلهات  إشراك  ومحاولة 
واحلكومــات ومنظمــات اجملتمع 
املدنــي، وحتى األفــراد، في إيجاد 
أجنع الوســائل واحللــول والعمل 
للقضاء على  اجلهود  على تضافر 

مثل هذه الظاهرة.

ويركــز االحتفال باليــوم العاملي 
للمرأة هذ العام على تعزيز فكرة 
أن يكون العالــم خاٍل من التحيز 
والتمييــز،  النمطيــة  والصــور 
وشــامل،  ومنصف  متنوع  عالم 
عالــم يتم فيه تقديــر االختالف 
مساواة  إلى  ويدعو  به.  واالحتفاء 
املرأة بالرجــل ويجعل ذلك واجبا 
فرديا كما هو واجــب جماعي، إذ 
أننا جميعا مســؤولون عن كسر 
وأماكن  مجتمعاتنا  فــي  التحيز 
وكلياتنا  مدارســنا  فــي  عملنا، 

وجامعاتنا وفي مكان حوالينا.

رجل سعيد
ووراء كل رجل سعيد امرأة ال تفارق 
فأعظم  شــفتيها،  االبتســامة 
امرأة هي التي تعلمنا كيف نحب 
ونحن نكره، وكيف نضحك ونحن 
نبكي، وكيف نصبر ونحن نتعذب، 
والعالم  البيت جميالً  املرأة جتعل 
ســعيداً كانت هذه كلمات رجل 
كتبها مبناســبة عيد املرأة وتابع 
ألضيف شيء على هذه الكلمات 

فاملرأة تعني احلياة.
مبناســبة عيد القارورة والريحانة 
الصباح اجلديد تقدم ورود وتهاني 
للصابرة البهيــة اجلميلة النقية 
وحملنا  االبية  العراقيــة  التقية 
رســائل تفوح بعطر الياســمني 
لِك  والكاردينــا من هنــا وهناك 

سيدتي: 

حقوق وليس عيد
محمد  رنــد  املدنية  الناشــطة 
قالت لـ الصبــاح اجلديد في كل 

ثامن من مارس، سنحتاج أن نذكر 
أن الثامن من مــارس ليس عيدا، 
الثامن من مارس هو اليوم العاملي 
حلقوق النســاء. وهو يــوم عاملي 
بأن  للتذكير  املتحــدة  األمم  اقرته 
النضال من أجل حقوق النســاء 
مايــزال طويــال، في اليــوم الذي 
لن  احلقوق،  ستترســخ فيه هذه 
بيوم  لالحتفاء  نكون في حاجــة 
النساء، وحينها، قد  عاملي حلقوق 
سنحتفل  حينها،  عيدا.  نسميه 

وسنستقبل الهدايا.

اإلعالمي محمد الســاعدي قال: 
املرأة هــي االم التــي اعدت جيال 
التضحيات  عظيم  االخالق  طيب 
والبطــوالت والتطلعــات وهــي 
جامعــة احليــاة فــي البدايــات 
والنهايــات ورائحــة الذكريــات 
هي االخــت والرفيقة واالســيرة 
رســالة  صاحبــة  والشــهيدة 
توارثتها جيال بعد جيل ونسجت 
الوفــاء وعهدا ال  خيوطــا مــن 
انفصال فيه وال انفصام هي املرأة 
مهما تبدلت ادوارها ظلت بروحها 
كل  جتمع  وحنانهــا  وعفويتهــا 
الصفات مــن الرقة واحلب واحلنان 

واالحساس والطيبة.
الكاتب والناقد االدبي عبد الغفار 
العطوي قال: منذ خمســة قرون 
تقريبــا، أي منذ عــام١٥٩٣ بدأت 
احلركة النسوية في الغرب تكافح 
من أجــل حقــوق املــرأة املدنية 
واحلقوقية على يد ماريا ولســن 
كرافت التي كان الرجل بقمعها. 

اللغوي  بالتغيير  ويصنع عامهــا 
حتارب  املــرأة  ظلــت  والثقافــي 
مركزية الرجل وقمعه واضطهاده 
إلى أن حصلت على بعض احلقوق 
أمــا املرأة فــي الشــرق والعالم 
تواجه  فمازالت  العربي  اإلسالمي 
الذكــوري  ومجتمعــه  الرجــل 
لهذا  الصراع  واملزيد من  وقوانينه 
النضالية  رموزهــا  للمرأة  كانت 
واملرأة العراقية أكثر نساء العالم 
قهرا لذا قــررت االحتفال في يوم 
٨ آذار مــن كل عام كمحفز اخاف 
مجتمــع جنــدري يحفــظ لها 

حقوقها وهويتها.

#BreakTheBias »يحمل اليوم العالمي للمرأة هذا العام شعار »كسر التحيز

للصابرة البهية النقية التقية العراقية االبية..
رسائل تفوح بعطر الياسمين والغاردينا

بغداد - الصباح الجديد:

نظمــت مجموعــة من النســاء 
وقفــة  العراقيــات  الناشــطات 
احملكمـــة  أمــام  احتجاجيــة 
بعض  وإلغاء  لتعديل  االحتاديــــة، 
التـي تسمـح  القانونيـة  الفقرات 
بقتل املـــرأة حتـت دواعـي "غسـل 

العـار".
ورفعت النســاء الفتات اتهمن من 
التــورط من خالل  خاللها القضاء 
السماح جلرائم القتل التي ترتكب 
بحق املرأة بحكم األعراف والتقاليد 

اجملتمعية.
وطالــن خــالل تلــك التظاهــرة 
بإلغاء الفقــرة 409، و28 من قانون 
يجيز  الــذي  العراقي،  العقوبــات 
قتل املرأة في حال ارتكابها للزنا أو 
اإلخالل مبفاهيم الشــرف وتعريض 

سمعة العائلة للضرر.
وتنــص املــادة )409( مــن قانــون 
العقوبــات العراقــي املرقــم 111 
باحلبس  يعاقب  أنه   ،1969 لســنة 
مــدة ال تزيد عن ثالث ســنوات من 
فاجأ زوجتــه أو إحدى محارمه في 
حالة تلبسها بالزنى أو وجودها في 
واحد مع شريكها فقتلهما  فراش 
في احلــال أو قتل أحدهما أو اعتدى 
عليهمــا أو على أحدهمــا اعتداًء 

أفضــى إلى املــوت أو إلــى عاهة 
مستدمية".

فيمــا تشــير املــادة 128/ أوالً من 
القانــون ذاته، إلــى أن: األعذار إما 
أن تكــون معفية مــن العقوبة أو 
مخففة لها وال عذر إال في األحوال 
التــي يعينها القانــون وفيما عدا 
عــذرا مخففاً  يعتبر  األحوال  هذه 
ارتكاب اجلرمية لبواعث شــريفة أو 
بناء على استفزاز خطير من اجملنى 

عليه بغير حق.
وتأتي تلك التظاهرة التي نظمتها 
منظمة حريــة املرأة فــي العراق، 
)OWFI(، بالتزامن مع اليوم العاملي 
للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل 

عام.
التظاهرة،  تنظيم  على  املشــرفة 
ومدير قســم متكني  الغزي،  جنات 
املرأة فــي املنظمة، تــرى أنه "من 
اإلجحــاف املضــي بتلــك املــواد 
العقابيــة التــي جتيز قتــل املرأة 
يوجد  ال  الشــرف، حيــث  بدواعي 
منطق قانون أو تشريعي يبيح تلك 
األسباب"، حسب  تلك  اجلرمية حتت 

قولها.
وتضيــف الغــزي، أن "العقوبــات 
مفروضة منها ولكن ال أن تصل حلد 
القتل وتصفية املرأة وإنهاء حياتها 
دون أن يشــاطرها الرجــل في ذلك 
العقاب، وهو ما يشــير إلى اختالل 

الذي  العراقي،  للدســتور  وانتهاك 
أكد أن اجلميع متساوون في احلقوق 

والواجبات".
وقدمــت الغزي، طلبــاً موقعاً من 
املرأة  ناشــطات في منظمة حوق 
إلــى احملكمة االحتاديــة للنظر في 
العديد من الفقرات التي تضمنتها 
املواد 409 و128 من قانون العقوبات 
أحكام  مــع  تتعــارض  بوصفهــا 
الدســتور العراقي، الذي شرع عام 
2005، وجتســيداً صارخاً ألشــكال 

التمييز ضد املرأة.
االحتاديـــة،  احملكمـــة  وأكـــدت 
"أنهـا ستنظـر  الغزي،  بحســـب 
اســتكماله  بعد  الطلب  ذلك  في 
بشــكل رســمي، عبر جلنة ثالثية 
املــرأة  مبعيــة منظمــة حقــوق 
األيام  القضاء خالل  ومجموعة من 

املقبلة".
مـــن جانبهــا تقــول الناشــط 
النسوية لينا حسني، التـي كانـت 
ضمن فريـــق املتظاهريـــن أمـام 
احملكمـــة االحتادية، إن "إباحة قتل 
املرأة بغطاء دستـــوري وقانونـــي 
يتعـــارض مع اللوائح الســماوية 
أن  وحقـــوق اإلنسان، خصوصـــاً 
هنـاك أحاديـــث دينيـة تستوصي 
بإيــالء عنايــة ورعايــة خاصـــة 

بالنساء".
وتضيف حسني أن "السعي واجلهود 

التي تبــذل اآلن لتمكني املرأة ودفع 
الظلــم الذي حلق بها مبا ينزع عنها 
الــدور احلقيقي في ممارســة احلياة 
ومشاطرة الرجل في تلك احلقوق".

ويشهد العراق منذ سنوات ارتفاعا 
متصاعدا في جرائم قتل النســاء 
ما  غالباً  التــي  االنتحــار  وحوادث 
تنســب أســبابها لقضايا تتعلق 

بالشرف.
بتنامي  احلاليــة  املؤشــرات  وتنذر 
تلك الظاهــرة وتداعياتها اخلطيرة 
على املرأة واجملتمع العراقي وســط 
مطالبات ملنظمــات وقوى بضرورة 
وضع املعاجلات التــي تنصف املرأة 
وتوفر لها احلماية من خطر التقاليد 

واألعراف القاسية.
النســاء  وكانــت مجموعــة من 
العراق،  كردســتان  في  الناشطات 
مبالحقة  املاضي،  األســبوع  طالن 
قتلة النســاء في اإلقليــم وإنزال 
أقصى العقوبــات بحق اجلناة، بعد 
تفاقم حاالت اجلثث في الشــوارع 

لنساء مغدورات.
وفي 19 من الشــهر املاضي، وقعت 
جرمية مروعة هزت إقليم كردستان 
العراق، بعدما أقــدم زوج يبلغ من 
العمــر 25 عاما، علــى قتل زوجته 
ما  الســليمانية،  مدينة  في  حرقا 
األوساط  بني  واسعـــا  أثار غضبـا 

العامة.

نساء العراق يواجهن أعلى سلطة قضائية
بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة

متابعة ‘ـ الصباح الجديد:
تعتقد 3 من كل 4 نساء تقريبا 
في دول االحتاد األوروبي أن كورونا 
أدت إلى زيــادة العنف ضدهن، 
بحسب استطالع نشره مركز 

»يورو باروميتر«.
الــذي  االســتطالع،  يظهــر 
أُجري بتكليـــف مـن البرملـان 
باليوم  االحتفال  قبل  األوروبـي 
العاملـي للمـرأة فـي 8 مـارس/
النساء  %77 من  أن  احلالي،  آذار 
في دول االحتاد األوروبي يعتقدن 
زيادة  اجلائحة تســببت في  أن 
أســاس  على  العنف  معــدل 

النوع في بالدهن.
وارتفع هذا املعدل إلى تسع من 
بني كل عشر مشــاركات في 
االستطالع في كل من اليونان 

والبرتغال.
وردا على ســؤال حول ســبل 
قال  املشــكلة  التصدي لهذه 
%58 منهن إنه ينبغي تسهيل 

سبل اإلبالغ عن حوادث العنف 
على أساس النوع.

وقـال نحـــو ثلـث النساء في 
دول االحتــاد األوروبي إن اجلائحة 
كان لهــا تأثيــر ســلبي على 
دخولهــن الشــخصية، وفقاً 
لالســتطالع املبني على عينة 
27 ألفاً من النساء  تضم نحو 
في عمر 15 أو أكثر من كل دول 
عددها  البالغ  األوروبــي  االحتاد 

.27
وقــال عضو البرملــان األوروبي 
روبرت بيدرون، الذي يترأس جلنة 
بني  واملساواة  النســاء  حقوق 
اجلنســني في البرملان األوروبي: 
»تؤكــد نتائج الدراســة التي 
أجراهــا )مركز( يــورو باروميتر 
مــا نعرفــه بالفعــل، وهو أن 
جائحة كوفيد19- أثرت بشكل 
غير متناســب على النســاء 
والفتيـــات وبطـــرق ال حصر 

لها«.

بغداد- الصباح الجديد:
اليــوم العاملــي للمــرأة احتفال 
ســنوي، يتم االحتفال به 8 مارس 
من كل عام، ويقــام للداللة على 
وحب  وتقديــر  العــام  االحتــرام 
االقتصاديــة،  إلجنازاتهــا  املــرأة 
والسياســية واالجتماعيــة، وهو 
مناسبة لالحتفال بأعمال النساء 
أداء أدوار  وشجاعتهن وثباتهن في 

استثنائية في تاريخ بلدانه.
في عــام 1856م الذي خرجت آالف 
شــوارع  في  لالحتجاج  النســاء 
مدينــة نيويــورك علــى الظروف 

الالإنســانية التــي يجبــرن على 
املسيرة في  العمل حتتها، وجنحت 
إلى  السياسيني  املســؤولني  دفع 
على  العاملة  املرأة  مشكلة  طرح 
جــداول األعمــال اليومية، ويرجع 
تاريخ هذا اليــوم عندما تكرر هذا 
املشهد يوم 8 مارس في عام 1908 
عندمــا ســارت 15000 امرأة في 
مدينة نيويــورك مطالبني بحقوق 
ساعات  على  واحلصول  التصويت، 

عمل أقل.
وللمــرة األولــى قــد مت االحتفال 
باليــوم العاملي للمرأة في 8 مارس 

يعرف  وكان  أمريــكا،  فــي   1909
باليوم القومي للمرأة في الواليات 
املتحــدة األميركية، بعــد أن عنّي 
هذا  األميركي  االشــتراكي  احلزب 
اليــوم لالحتفــال باملــرأة تذكيرا 
املالبس  عامــالت صناعة  بإضراب 
في نيويورك، حيث تظاهرت النساء 

تنديدا بظروف العمل القاسية.
جاءت فكرة اليــوم عندما قدمت 
امرأة تدعــى كالرا زيتكني زعيمة 
»مكتب املرأة« للحزب الدميقراطي 
االجتماعــي في أملانيــا فكرة يوم 
 ،1910 املــرأة العاملــي، في عــام 

واقترحــت أن يحتفــل كل بلــد 
بالنساء في يوم واحد من كل عام 
للضغط على حتقيــق مطالبهن، 
وبالفعــل ووافقت أكثــر من 100 
17 بلــدا على اقتراحها  امرأة من 

وشكلت شعبة النهوض باملرأة.
وفي عــام 1911، مت االحتفال ألول 
وأملانيا  والدامنارك  النمسا  في  مرة 
19 مارس، ومن بعد  وسويسرا في 
ذلك تقرر حتديد يــوم 8 مارس في 
عــام 1913، ومت االحتفــال به منذ 
ذلــك اليوم حتى احلــني، واعترفت 
اليوم في عام  األمم املتحدة بهــذا 

العنف ضد المرأة.. متهم 
جديد في »الجريمة التاريخية«

اليوم العالمي للمرأة.. 
احتفال بأعمال النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية 

بغداد - الصباح الجديد:
الثقافــي  املركــز  يحتضــن 
الفرنســي ببغداد معرض املرأة 
"هــن رمز الربيع اجلمــال" الذي 
كهرمانــة  جمعيــة  تقيمــه 
للفنــون الثالثاء ملناســبة يوم 

املرأة العاملي.
 وقالــت مــالك جميــل رئيس 
اجلمعيــة: مبشــاركة 30 فنانة 
مع  املعــرض  ســيقام  عراقية 
تنوع االعمال الفنية بني الرسم 
والنحــت والســيراميك ومــن 

جيلي الرواد والشــباب من اجل 
تكريــس لغــة احلب والســالم 
واجلمــال ودميومة احليــاة، وتعد 
حتدي  الفنية  الفعاليــة  هــذه 
للظروف الصعبة التي تعيشها 

الفنانة العراقية.

معرض يوم المرأة في المركز الثقافي الفرنسي
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تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

بطلة  فرنانديز  ليلــى  الكندية  توجت 
لــدورة مونتيري املكســيكية، بفوزها 
الكولومبيــة كاميال  اجلدلــي علــى 
6-7 (5-7( و6-4 و6-7 (3-7(،  أوســوريو 
في مباراة نهائية ماراثونية اســتمرت 
قرابة الثالث ساعات.. وكانت اوسوريو، 
املصنفة خامســة فــي البطولة، في 
الثاني في  طريقهــا إلحــراز لقبهــا 
فرصة  مسيرتها، عندما حصلت على 
خامسة حلسم املباراة لصاحلها.. لكن 
نهائــي بطولة  بلغت  التــي  فرنانديز 
تقدمت   ،2021 عام  ميدوز  فالشــينج 
باحتجاج للجنــة املنظمة، بأن الضوء 
اخلافت ألحد أعمــدة اإلنارة في امللعب 
كان يسبب لها مشــكلة.. فاضطرت 
اللجنة إلى تغييره، وهو ما اســتدعى 

توقف املباراة لنحو ربع ساعة.
كانت  املواجهة،  اُســتكملت  وعندما 
أوســوريو قد فقدت إيقاعهــا، بينما 
جنحــت فرنانديز في معادلــة األرقام، 
حســمتها  فاصلة  جولــة  لتفــرض 
بســهولة 7-3، لتفوز باملباراة وحتتفظ 

باللقب الذي أحرزته العام املاضي.
من جانبها، أعلنت األســترالية آشلي 

بارتــي، املصنفة أولى عامليــاً في كرة 
إنديان  دورتي  انســحابها من  املضرب، 
ويلز وميامي األميركيتني، لعدم قدرتها 
بعد  وذلــك  اجليد  علــى االســتعداد 
تتويجها في بطولة أستراليا املفتوحة.
وقالــت بارتي في بيان نشــره منظمو 
إنديان ويلز التي تنطلق األسبوع املقبل 
»لألسف لم يتعاف جسدي كما كنت 
آمــل بعد أســتراليا املفتوحــة، ولم 
أمتكن من االســتعداد بشكل صحيح 
إلنديــان ويلــز وميامي«.وتابعت بارتي 
(25 عاماً( التي كانت ســتنافس على 
لقب ثالث توالياً في ميامي في آذار »ال 
أعتقد أنني باملســتوى املطلوب للفوز 
بتلــك األحداث، ونتيجــة لذلك قررت 
االنســحاب من الدورتني«.وكانت بارتي 
أصبحت في كانون الثاني أول أسترالية 
حترز لقب بطولة أستراليا في 44 سنة، 

منذ كريس أونيل في 1978.
اجملموعة  1-5 في  األسترالية  وتخلفت 
دانييل كولينز،  األميركية  أمام  الثانية 
قبــل أن تــرّد وحتســم املواجهة 3-6 
الثالث في  و7-6 (7-2(، لتحرز لقبهــا 
البطــوالت الكبرى بعــد روالن غاروس 

2019 ووميبلدون العام املاضي.
إلــى ذلك، فشــلت األوكرانيــة دايانا 
التتويج  حلم  حتقيق  في  ياسترميسكا 

بلقــب دورة ليون الفرنســية الدولية 
للتنس، بخســارتها النهائي أول أمس 
بعد أســبوع من هروبها مــن القنابل 
الروسية على مدينتها أوديسا، لكنها 
املالية  بجائزتهــا  بالتبــرع  تعهــدت 
احملاصرين.. وسقطت  لدعم مواطنيها 
املصنفة 140 عاملًيا التي دخلت إلى كل 
مبارياتها وعلَم بلدهــا على كتفيها، 
فــي مباراة مثيــرة 6-3، 3-6، 4-6 أمام 
الصينية شــانغ شــواي املصنفة 64 
عاملًيــا.. وقالت ابنة الـــ21 عاًما بعد 
املباراة »اجلائــزة املالية التي حصدتها 
هنــا )500 14 يــورو( ســأتبرع بهــا 

للجمعية األوكرانية لدعم أوكرانيا«.
وتابعت »إذا ما كان الشعب األوكراني 
يشاهدني، أريد القول إنكم أقوياء جًدا، 
لديكم روح رائعة وحاولت أن أقاتل من 
أجــل أوكرانيا«.وأردفت بعد أول نهائي 
خاضته منذ خسارتها أمام األسترالية 
آشلي بارتي في دورة أدياليد 2020 »كان 
أسبوًعا صعًبا لي. أشكر اجلمهور على 
الدعم. كافحت طوال األســبوع، ليس 
فقط ألجلي بل من أجل بلدي.. اجلميع 
كان يدعمني كثيرًا. شــعرت بالطاقة 
من الناس هنا«.ولعبت ياسترميســكا 
صاحبة ثالثة ألقــاب آخرها في 2019، 
في منافســات الزوجي مع شقيقتها 

الصغرى إيفانا البالغة 15 عاًما.
مــن جانب اخر، خســر منتخب تونس 
البوســنة  أمــام  للرجــال،  للتنــس 
والهرســك )1-3( في اليوم الثالث من 
للمجموعة  األول  الــدور  منافســات 
األولــى ضمن كأس ديفيــز.. جاء ذلك 
بعد هزمية مالك اجلزيري أمام البوسني 
140عاملًيا  املصنــف  دزهزمــور،  دامير 
ســاعتني  بعد  جملموعة  مبجموعتــني 
و28 دقيقة.. وبعــد أن أصبح منتخب 
البوســنة متقدًمــا )3-1( أصبحــت 
املقابلة اخلامســة واألخيرة املقررة بني 
شكلية،  بازيتش  وميرزا  الشرقي،  معز 
لذلــك لن تلعــب.. كانت البوســنة، 
تقدمت أمس األول علــى تونس )1-2( 
بفوزها في مباراة الزوجي )1-6(، و)4-6(، 

و)6-3( في منافسات اليوم الثاني.
التونســي من مالك  الثنائي  وتألــف 
اجلزيري ومعــز الشــرقي، فيما تكون 
الثنائي البوســني من ميــرزا بازيتش، 
وتوميســالف بركيتــش.. كان اليــوم 
األول، انتهى بالتعــادل )1-1( إثر هزمية 
دزهومور،  داميــر  أمام  الشــرقي  معز 
وفوز مالك اجلزيري على ميرزا بازيتش.. 
وبذلك فشل منتخب تونس في حتقيق 
إجناز تاريخي للتنس التونســي، وفشل 

في الصعود للمجموعة العاملية.

ليلي فرنانديز تتوج بلقب مونتيري بطريقة جدلية
انسحاب بارتي من دورتي إنديان ويلز وميامي

ليلى فرنانديز مع كأس البطولة

العواصم ـ وكاالت:

انتــزع ميالن فــوزا مهمــا على 
مســاء   ،)0-1( نابولي  مضيفــه 
أول أمــس علــى ملعــب دييجو 
مارادونــا، في إطــار اجلولة 28 من 
الدوري اإليطالــي.. وأحرز املهاجم 
الفرنســي، أوليفييه جيرو، هدف 
املباراة الوحيد فــي الدقيقة 49.. 
الفــوز، رفع ميــالن رصيده  بهذا 
إلــى 60 نقطة، ليقفــز لصدارة 
الكالتشــيو بفــارق نقطتني عن 
غرميه إنتر ميــالن الوصيف، الذي 
لعــب مباراة أقل، فــي حني جتمد 
نابولي عنــد 57 نقطة في املركز 

الثالث.
لإلحصائيات،  أوبتا  شبكة  وذكرت 
أن جيرو متكن من تســجيل هدف 
خــارج ملعب فريقه فــي الدوري 
ألول مرة منذ 15 كانون أول 2020.. 
آخر هدف ســجله  أن  وأضافــت 
جيــرو خــارج أرضــه، كان مبباراة 
تشيلسي أمام وولفرهامبتون في 
البرمييرليج.. يشار إلى أن املهاجم 
الفرنسي وصل إلى الهدف رقم 8 
هذا املوســم، ليتساوى مع زالتان 
إبراهيموفيتش في صدارة هدافي 

ميالن بالكالتشيو.
الفوز، متكن ستيفانو بيولي  بهذا 
أول  الفني مليالن، من حتقيق  املدير 
فوز له على لوتشــيانو سباليتي 
مســيرتهما  خالل  نابولي،  مدرب 
قــد  بيولــي  وكان  التدريبيــة.. 
فشــل في حتقيق أي انتصار على 
ســباليتي، حيث خاضا 11 مباراة 
سابقة، فاز ســباليتي مع أنديته 
 3 8 منهــا، مقابل  اخملتلفة فــي 

تعادالت.
وكان أكبر فوز حققه ســباليتي 

)4-0( عندما  بنتيجة  بيولي،  على 
قاد لوتشــيانو صفوف روما، فيما 
كان بيولــي علــى رأس القيــادة 
الفنية لبارما في موســم 2006-

.2007
يوفنتوس  فــاز  أخرى،  مباراة  وفي 
علــى ضيفه ســبيزيا بهدف من 

دون رد، سجل هدف املباراة الوحيد، 
ألفارو موراتا، في الدقيقة 28.. رفع 
اليوفــي رصيده إلى 53 نقطة في 
الرابع، في حني جتمد رصيد  املركز 
ســبيزيا عند 26 نقطة في املركز 

السادس عشر.
وأكد ماســيمليانو أليجري، املدير 

الفني ليوفنتوس، انتهاء موســم 
أحد جنوم الفريق، بسبب اإلصابة.. 
وقــال أليجري، عقــب الفوز على 
يتوقع  إنــه ال   ، -1صفر  ســبيزيا 
عودة ويستون ماكيني، للعب مرة 
الالعب  املوسم.وتعرض  أخرى هذا 
األميركــي صاحــب الـــ23 عاما 

لكسر في مشط قدمه اليسرى، 
 1-1 فياريــال  التعــادل مع  خالل 
األســبوع املاضي في دوري أبطال 
تصريح  في  أليجري،  أوروبا.وأضاف 
ملنصــة »دازن«: »املوســم انتهى 
بالنسبة ملاكيني، بسبب إصابته. 

سيعود في املوسم املقبل«.

وشارك ماكيني في 28 مباراة مع 
يوفنتــوس من 39 مبــاراة لعبها 
الفريق في كافة املسابقات، ويعد 
ثامن أكثر الالعبني مشــاركة في 
املباريــات مبجمــوع 1954 دقيقة.
وعلق على هدف موراتا، في املؤمتر 
الصحفي عقب املباراة، قائال: »إنه 
أنا  للمهاجمني.  دائما  شيء مهم 

سعيد بالهدف واألداء«.
وتابع: » بعــد العديد من املباريات 
بالالعبني أنفسهم، كل ما عليك 
فعله هــو تهنئتهم. لم يكن من 
الســهل الفوز. تراجــع أداؤنا في 
الشــوط الثاني«.وختــم: »للمرة 
األولى نحن حسابيا باملركز الرابع. 
في الشوط األول كان يتعني علينا 
إنهاء اللقاء، وفي الشــوط الثاني 
كان من الطبيعي أن نعاني قليال«.
وتقــدم رومــا للمركز الســادس 
بجدول ترتيب الدوري، بفضل فوزه 
1-0 علــى ضيفه أتاالنتــا، وعلى 
ملعــب األوملبيكو، قــاد املهاجم 
اإلجنليزي الشــاب تامــي أبراهام، 
فريقه رومــا للفوز علــى أتاالنتا 
بهدف ســجله في الدقيقة 32.. 
وأنهــى الفريقان املباراة بعشــرة 
العبني بعــد طرد مارتــن دي رون 
العب أتاالنتــا، وهنريك مخيتريان 
العب رومــا في الثوانــي األخيرة 
حلصولهمــا على اإلنــذار الثاني.
الفــوز رفــع رصيد رومــا إلى 44 

نقطة، وهو نفس رصيد أتاالنتا.
التعادل السلبي،  في حني، حسم 
إمبولي،  أمام ضيفه  مباراة جنوى 
في مبــاراة أقيمت علــى ملعب 
لويجــي فيراريس، ورفــع إمبولي 
رصيده إلى 32 نقطــة في املركز 
13.. وأصبــح رصيــد جنــوى، 18 
نقطــة فــي املركز قبــل األخير 

بترتيب الدوري اإليطالي.

يوفنتوس يعبر سبيزيا

ميالن ينتزع صدارة الكاليتشيو بفوز شاق على نابولي بوين آيرس ـ وكاالت:
أعلن ليونيل ســكالوني، املديــر الفني ملنتخب 
األرجنتــني قائمة راقصي التاجنــو خالل التوقف 
الدولي املقبل.. ويلتقي منتخب األرجنتني، فنزويال 
واإلكوادور في تصفيــات أميركا اجلنوبية املؤهلة 
إلى كأس العالم 2022، فــي 25 و29 آذار اجلاري.. 
وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي جنم باريس 
ســان جيرمان، بعد غيابه عن املعســكر املاضي 
لراقصي التاجنو.. وجاءت قائمة منتخب األرجنتني 

كاملة، كاآلتي:
فرانكو أرماني - خوان موســو - إمييليانو مارتينيز 
- أنــدرادا - جيرونيمو رولــي - جونزالو مونتيل - 
ناهيــل مولينا - خوان فويــث - كوارتا - جيرمان 
بيزيال - أوتاميندي - كريستيان روميرو - ليساندرو 
مارتينيز - نيهويــن بيريز - نيكوالس تاجليافيجو 
- ماركوس أكونا - فرانكــو كاربوني - باريديس - 
جويدو رودريجيز - دي باول - باالســيوس - النزيني 
- لو سيلســو - روبيرتو بيريرا - إمييليانو بويندا - 
إليخاندرو جوميز - نيكوالس جونزاليس - لوكاس 
أوكامبوس - أليخاندرو جارنشــو - أليكســيس 
أليستر - نيكوالس باز - تياجو جيرالينك - فالنتني 
كاربوني - دي ماريا - لوكا روميرو - ماتياس سولي 
- ليونيل ميســي - باولو ديباال - الوتارو - خواكني 
كوريــا - أنخيــل كوريا - جيوفاني ســيميوني - 

لوكاس بوي.

جدة ـ وكاالت:
يدخل الهالل مواجهة ضيفه االحتاد اليوم الثالثاء، 
على ملعــب األمير فيصل بن فهــد بالعاصمة 
الرياض، في اجلولة املؤجلــة من الدور األول لدوري 
كأس األمير محمد بن ســلمان للمحترفني، وهو 

يحمل رقمني مميزين يأمل احملافظة عليهما.
الرقــم األول: يعتبر الهالل األكثر فوزا باملواجهات 
التي جمعــت الفريقني على ملعب األمير فيصل 
بن فهد )امللــز( في عهــد دوري احملترفني.. وخاض 
الفريقان 3 مواجهات من قبــل على امللعب ذاته 
في الدوري، فاز الهالل مرتــني وتعادال مرة واحدة، 
وسجل الهالل تسعة أهداف، مقابل هدفني فقط 

لالحتاد.
وأقيمــت املباراة األولى في موســم 2010-2009، 
ويومهــا انتصــر الهــالل بخماســية نظيفة، 
تناوب على تســجيلها الســويدي كريســتيان 
نيفيز  تياجو  والبرازيلــي  ويلهامســون«هدفني« 
»هاتريك«، قبل أن يعود الفريقان للعب مرة أخرى 
في موسم 2011ـ2012 ويومها تعادال )1-1(، حيث 

سجل للهالل عادل هرماش، ولالحتاد نايف هزازي.
أمــا اللقاء الثالث واألخير فقد جرى في موســم 
2018ـ2019، وفيــه انتصر الهــالل بثالثة أهداف 
مقابل هدف، ســجلها محمد كنــو، والبرازيلي 
كارلوس إدواردو، والفرنسي بافيتمبي جوميز، فيما 

سجل هدف االحتاد الوحيد ألكساندر بيزيتش.
الرقم الثاني: يعد الهــالل هو األكثر انتصارا في 
مواجهات شــهر آذار في تاريــخ دوري احملترفني.. 
التقى الفريقان أربع مرات في هذا الشــهر بدوري 
احملترفــني، حيث فاز الهالل فــي مباراتني، واالحتاد 
في مباراة، وتعادال فــي واحدة.وجرى اللقاء األول 
بينهما في 18 مــارس/آذار عــام 2010 ، وانتهى 
احتاديًّا )2ـ1( عبر محمد نــور واملغربي عبد امللك 
زيايه، فيما سّجل ياسر القحطاني للهالل، بينما 
انتهــى اللقاء الثاني، الذي لُعب في 20 آذار 2011 

بالتعادل السلبي.
وحسم الهالل املواجهة الثالثة في 29 آذار 2013 
ل له نــواف العابد هدفني،  بنتيجة )4ـ2(، وســجَّ
وعبد اهلل الــزوري، وياســر القحطاني، في حني 
أحرز هدفي االحتاد ســعود كريــري، وفهد املولد.. 
أما اللقاء الرابع، فجــرى في 5 آذار 2017، وانتهى 
هالليًّا أيًضــا )3ـ1( عبر إدواردو وعمر خربني ونواف 

العابد لألزرق، وأحمد العكايشي لالحتاد.

ميسي يعود إلى قائمة 
األرجنتين

رقمان مميزان للهالل 
قبل كالسيكو االتحاد

جانب من مباراة ميالن ونابولي

مفكرة اليوم
دوري أبطال أوروبا 

ليفربول ـ إنتر ميالن
11:00 مساًءميونيخ ـ سالزبورج

11:00 مساًء

لندن ـ وكاالت:
ســّجل البلجيكــي كيفني دي 
سيتي،  مانشســتر  جنم  بروين، 
هدفــني لفريقه خالل الشــوط 
األول من الديربي أمام مانشستر 
أمس، على  أول  يونايتد، مســاء 
ملعــب االحتاد، ضمــن مباريات 
اجلولــة 28 للبرمييرليــج الــذي 
مانشســتر  لصالــح  انتهــى 
أهــداف مقابل  باربعة  ســيتي 
يونايتــد..  ملانشســتر  هــدف 
"ســكاي  شــبكة  وبحســب 
ســبورتس" لإلحصائيــات، فإن 
دي بروين وصل إلــى هدفه رقم 
في  مانشستر سيتي  بألوان   51
العب  ثامن  ليصبح  البرمييرليج، 
في تاريخ الســيتزينز يصل إلى 
50 هدًفا على األقل باملســابقة.
وأضافت الشــبكة أن دي بروين 
يعتبر أول العب من مانشســتر 
سيتي يســجل ثنائية في ديربي 
فعلهــا  أن  منــذ  مانشســتر، 
أجويرو  ســيرجيو  األرجنتينــي 
في نيســان من عام 2015، خالل 

اخلسارة بنتيجة 2-4،
 كما يعــد البلجيكي أول العب 
بعد أجويــرو أيًضا، يفعلها على 
ملعــب االحتاد، منــذ الفوز 1-4، 
أما شــبكة   ..2013 أيلــول  في 
فقد  لإلحصائيات،  "ســكواكا" 
أشــارت إلى أن دي بروين سّجل 
51 هدًفا وصنــع 81 هدًفا خالل 
في  بالبرمييرليــج،  مبــاراة   201
حني وصل سيســك فابريجاس 
السابق  وتشيلسي  آرسنال  جنم 
إلــى 50 هدًفا كمــا صنع 111 
هدًفــا خالل 350 مباراة.. يشــار 

إلى أن الشــوط األول من ديربي 
بتقــدم  انتهــى  مانشســتر، 
السيتي بنتيجة )2-1(، علًما بأن 
جادون سانشو هو صاحب هدف 

اليونايتد.
من جانبه، فــك النجم اجلزائري 
مانشســتر  جناح  محرز،  رياض 
سيتي، عقدة مانشستر يونايتد، 
بالتسجيل في شباك الشياطني 
احلمــر فــي الديربــي احتضنه 
ملعب االحتاد، ضمــن اجلولة 28 

من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وســجل محرز الهــدف الثالث 
ملانشستر ســيتي في الدقيقة 
68، بعدمــا تابــع عرضيــة من 
ركلة ركنية نفذهــا كيفني دي 
بروين، مسددًا كرة مباشرة على 
الطائر من علــى حدود منطقة 

اجلزاء، ســكنت شــباك احلارس 
ديفيد دي خيا.وعاد محرز وسجل 
هدف الســيتي الرابع في املباراة 
متريرة  تلقى  حيث   ،93 بالدقيقة 
بينيــة وضعتــه فــي مواجهة 
دي خيــا، ليســدد بقــوة داخل 
"سكاي  أرقام  الشباك.وبحسب 
محرز  ســجل  فقد  سبورتس"، 
الهدف رقــم 76 في البرمييرليج، 
وبات مانشســتر يونايتد الفريق 
رقم 28 الذي يسجل في شباكه.

الهدف رقم  كما ســجل محرز 
املســابقات  فــي جميع  له   21
النجم  ليســاهم  املوسم،  هذا 
اجلزائري في تســجيل 101 هدف 
من  سيتي،  مانشستر  بقميص 
خالل تسجيل 60 هدًفا وصناعة 

41 آخرين، بحسب "أوبتا".

الرباط ـ وكاالت:
 اقتــرب موعد املبــاراة املرتقبة بني 
الدميقراطيــة  والكونغــو  املغــرب 
ملونديال  املؤهل  النهائــي  الدور  في 
2022 بقطر، حيث ســتجرى مباراة 
الذهاب في كينشاســا في 25 آذار 
واإلياب في ملعــب محمد اخلامس 
29 من الشــهر  بالدار البيضاء في 
نفسه. ويبحث املنتخب املغربي عن 
مشاركته السادســة في املونديال 
والثانيــة على التوالي، إذ ســبق أن 
شارك في نسخ 1970، 1986، 1994، 

.2018 ،1998
ومتيــل كفــة املواجهات املباشــرة 
أمــام خصمه  املغربي  للمنتخــب 
املقبل، حيث التقى املنتخبان في 13 
مناسبة، وفاز األسود في 4 مباريات 
مقابل 3 انتصارات ملنتخب الكونغو، 

بينما تعادال في 6 مواجهات.
يتحدث  الكــروي  الشــارع  مــازال 
عــن الصــدام املثير مــع الكونغو 
الدميقراطيــة فــي تصفيات كأس 
منتخب  وتواجــد   ..1974 العالــم 
املغرب في مجموعــة ضمت أيضا 
زامبيا وزائير أي الكونغو الدميقراطية 

حاليا.. وخســر منتخب املغرب في 
املباراة األولى أمــام زامبيا 4-0، في 
حني فــازت الكونغــو الدميقراطية 
ذهابا وإيابا على زامبيا، التي انهزمت 

أمام املغرب بعدها بنتيجة 0-2.
و كان منتخب املغرب مطالبا بالفوز 
املباراة  الكونغــو في  على منتخب 
التي جرت بشــهر كانون األول عام 
1973، غير أن آمال األســود تبخرت 
بعد اخلسارة بثالثية نظيفة، وسط 
احتجاجات كبيرة من بعثة منتخب 
التحكيمي  املغرب بســبب الظلم 

والتدخالت اخلشنة التي تعرض لها 
األسود.

ورفع احتــاد الكرة املغربي شــكوى 
لالحتاد الدولي لكــرة القدم، وطلب 
األخير رفض،  املبــاراة، لكــن  إعادة 
االنســحاب  املغرب  املنتخب  ليقرر 
من التصفيــات ورفض إجراء مباراة 
اإلياب، ومتّ اعتباره خاسرا 2-0.. وتأهل 
منتخــب الكونغــو الدميقراطيــة 
لنهائيــات كأس العالــم، علما بأن 
املنتخــب املغربي قاطــع تصفيات 

كأس أمم أفريقيا 1974.

ميونيخ ـ وكاالت:
النهائي  قبــل  الدور  قرعة  أســفرت 
لبطولة كأس أملانيــا، التي جرت أول 
أمس في متحــف كرة القدم األملانية 
وقــوع اليبزيج  دورمتوند، عن  مبدينــة 
فــي مواجهة ضيفه يونيــون برلني.. 
ويطمح اليبزيج لبلوغ املباراة النهائية 

بعدما خسر  الثالثة،  للمرة  للبطولة 
النهائي فــي عامي 2019 و2021 أمام 
بايرن ميونخ وبوروســيا دورمتوند، على 

الترتيب.
ويحلم الفريــق بالتتويج بأول لقب 
كبير فــي تاريخــه.. فــي املقابل، 
ســيحل فرايبــورج ضيفــا علــى 

هامبــورج، املنافس بــدوري الدرجة 
الثانية، في مباراة الدور قبل النهائي 
األخرى.. ومن املقرر أن تقام املباراتان 
في 19 و20 نيســان املقبل، على أن 
جترى املباراة النهائيــة يوم 21 أيار ، 
على امللعــب األوملبي في العاصمة 

برلني.

المغرب يواجه الكونغو بذكريات أليمةأرقام بالجملة لدي بروين بعد ثنائية الديربي

إجراء قرعة نصف نهائي كأس ألمانيا

دي بروين يسجل الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد

املغرب والكونغو في مباراة سابقة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

عقد وزير الشباب والرياضة عدرنان 
درجال، برفقة أمني  بغداد عالء معن، 
مؤمتراً صحفياً مشتركا، في مبنى 
امانة بغداد ، بغية  أطالع الشــارع 
الرياضي علــى اخلطة التنظيمية 
واخلدمية  اجلاري العمل بها إلحياء 
املرافــق احمليطــة مللعــب املدينة 
الدولى سعة 32 الف متفرج الذي 
العراق  بني  االشقاء  لقاء  سيجمع 
التصفيات اآلسيوية  واالمارات في 
 2022 قطر  مونديــال  الى  املؤهلة 
والعشــرين من الشهر  الرابع  في 
احلالي. وقدم الوزير درجال، شــكره 
الــى دولة رئيــس الــوزراء واجلهد 
احلكومي الرســمي ملــا مت تقدميه 
من جهود ودعم للمســاهمة في 
الرياضية  املالعــب  احلظر عن  رفع 
العراقيــة، الفتا الى عقد اجتماعا 
مع املالك املتقدم في الوزارة لوضع 
بحفل  للخروج  التنظيمية  اخلطة 
يوم  العــراق  باســم  يليق  رياضي 
24 من الشــهر اجلاري على ملعب 
املدينــة في بغداد مبا يســتحق ان 
يكون كرنفــاال رياضيا كبيرا تكون 
االكبر  احلاضر  الرياضية  جماهيرنا 

فيه.
وتابع درجــال قائال، هنــاك تعاون 
كبير بني وزارة الشــباب والرياضة 
وأمانة بغــداد في مختلف اجملاالت 
الشبابية والرياضية حيث كان لها 
دورا مهمــا  في مهرجان مســرح 
العديد  فيه  الذي حضرت  الشارع، 
مــن الــدول العربية، والــذي قدم 
انطباعــاً للعالم العربي بأن بغداد 
تعيش بأمن وامان كبيرين خالفا ملا 
االعالم  قنوات  بعض  تصوره  كانت 
اخلارجي املغرض ، مشيرا  الى دورها 
الرائــد في جهود رفــع احلظر عن 

املالعب الرياضيــة العراقية، حيث 
أنها عملت وتعمل بجد على تهيئة 
البنى التحتيــة املرافقة للمالعب 
والعمل علــى تطويرها مثمنا دور 
اليومي  تواصله  في  االمني  السيد 
وزارة الشباب وتسخيره جهود  مع 
املسؤولية  مســتوى  عند  االمانة 
في دعم مشــاريع ونشاطات وزارة 
تأهيل  ومنها  والرياضة  الشــباب 

محيط ملعب املدينة الرياضي.
بدوره، بني أمني بغداد عالء معن، أن 
ملعب املدينة شرق العاصمة بغداد 
أصبح أحد الشــواخص املعمارية 

تهيئة  على  نعمــل  التي  اجلميلة 
جميــع اجلوانب احلضارية فيها في 
منطقة شرق القناة وبالتعاون مع 
واجلهات  والرياضة  الشــباب  وزارة 
االمنيــة  لتكون من بــني افضل 
الشــواخص الســياحية احلديثة 
كتحفــة معماريــة لهــا مكانة 

متميزة.
العراقي  االحتاد  ذلك، كشــف  إلى 
وصول  موعــد  عن  القــدم،  لكرة 
االحتادين  وجلنــة  االمارات  منتخب 
بغداد  الــى  واالســيوي  الدولــي 
اســتعدادا للقاء املنتخب الوطني 

ضمــن  االماراتــي  نظيــره  مــع 
التصفيــات املؤهلة لكأس العالم 
والناطق  الكــرة  احتاد  عضو  .وقال 
االعالمي احمد عودة املوســوي إن 
موعــد وصول اللجنتــني الدولية 
واآلســيوية ســيكون يوم 19 من 
اذار احلالي، في حني سيكون  شهر 
موعد وصول وفد املنتخب االماراتي 
يوم 22 ليغــادر بعد يوم من خوض 

املباراة اي يوم 25 من هذا الشهر.
وبني أن حضور اللجنتني هو لتهيئة 
اجلوانب التنظيميــة للقاء العراق 
واالمــارات والكشــف عــن مدى 

املدينة الحتضان  جاهزية ملعــب 
ونظيره  الوطنــي  املنتخب  لقــاء 
االماراتــي في مبــاراة التصفيات 
وأضاف  العالــم،  لــكاس  املؤهلة 
املوســوي أن اللجنتــني تضمــان 
منسقاً امنياً وطبياً واعالمياً، كما 
عراقية،  جلان  باملثل  ســيرافقهما 
الذين ســيحضرون  عدد  أن  مبيناً 
ثمان اشــخاص .واكد املوسوي، أن 
االحتــاد العراقي لن يكــن املنظم 
االساس في هذا املباراة يوم 24، امنا 
سيقوم االحتاد الدولي لكرة القدم 
باملهمــة، مشــيرا الــى ان االحتاد 

الدولي لم يســجل اي مالحظات 
الدولي في  احلبيبيــة  على ملعب 
املباراتني الســابقتني فــي نهائي 
الشــباب ولقاء اوغندا الودي.يذكر 
ان وفد اماراتــي زار العراق لالطالع 
ابدى  امللعب وجاهزيتــه وقد  على 
اعجابه التام الســتعدادات اجلانب 
ومكان  امللعب  تهيئة  من  العراقي 
بانطبــاع جيد جدا  االقامة وخرج 

عن امللعب والفندق.
إلــى ذلك، كشــف املديــر االداري 
للمنتخــب الوطني العراقي غيث 
املهنــا، خارطــة طريــق املنتخب 
قبل مباراتي االمارات وســوريا في 
التصفيــات املؤهلة لكأس العالم 
.وقال املهنــا ان يوم االربعاء املقبل 
ســيتم االعالن عــن قائمة العبي 
سيمثلون  الذين  الوطني  املنتخب 
املنتخــب رســمياً فــي اللقائني 
انه  .واضاف  بالتصفيــات  املقبلني 
مت حتديد الثامن من الشــهر اجلاري 
العراقي  الــدوري  لتوقف  موعــداً 
املمتاز علــى ان يتجمع بعد يومني 

مبلعب الشعب الدولي.
املنتخــب  ان  املهنــا  نــوه  كمــا 
ســيتجمع يوم 10 من هذا الشهر 
في ملعب الشعب الدولي ، مبينا 
الدولية  مباراتــه  ســيخوض  انه 
الودية يوم 17 بنســبة كبيرة أمام 
منتخــب زامبيــا ليعــود بعدها 
يالقي  ثــم  التدريبي  للمعســكر 
منتخــب اإلمــارات فــي مباراته 
احلاسمة الرسمية ضمن تصفيات 
كاس العالم يوم 24 من هذا الشهر 
في ملعب املدينة ببغداد.واشار الى 
ان املنتخب الوطني بعدها بيومني 
من اللقاء يتوجه الى دولة االمارات 
وحتديدا يوم 27 خلوض لقائه األخير 
لكأس  املؤهلة  التصفيــات  ضمن 
العالم أمام ســوريا يــوم 29 في 

اإلمارات.

الشباب والرياضة وأمانة بغداد: خطة مشتركة 
النجاح مباراة منتخبنا الوطني واإلمارات

لجنتا الفيفا وآسيا تصالن بغداد 19 الجاري 
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تقرير 

محمد نجم الزبيدي 

فــي الواقع اذا اردنــا ان نتحدث عن 
االحتــادات الرياضية املركزية البد لنا 
ان نقف عند دخولنا باب احتاد اجلودو 
الرياضية  االحتــادات  مــن  يعد  إلى 
املركزيــة النشــطة، ولــه دور بارز 
في نشــر لعبة اجلودو على صعيد 
العراق ويحتضن العديد من الفئات 
العمرية الناشــئني األشبال الشاب 
التقينا  اجلانــب  ففي  واملتقدمــني 
السيد سمير املوسوي رئيس االحتاد 

وحتدث لنا قائال : 
ان مــن اهم االمــور والقضايا التي 
يجــب ان نضعها امام املتابع الكرمي 
اجلودو لديه قاعده عريضة  احتاد  بان 
وواســعه ويضم اعــداد كبيرة من 
اجلودو  رياضــه  يزاولون  الرياضيــني 
وكما نعرف ويعرف االخرين ان رياضة 

اجلودو هي من االلعــاب املهمة  وان 
الرياضــي الي يزاولها يجب ان تتوفر 
فيه الشــروط منها اخلفــة والقوة 
وســرعه الفعل ورد الفعل السريع 
وهي رياضة بحــد ذاتها متثل طابعا 
قتاليــا والدفاع عــن النفس،  ولها 
ان رياضــة اجلودو لدينا فــي العراق 
لهــا جمهورها اخلــاص إلى يحضر 

منافساتها .

خطوات راسخة 
واشــار إلى ان الهيئة االدارية تواصل 
عملها بشــكل رائع ومســتمر من 
اجل املتابعة الدقيقة من جانب وضع 
اخلطط املســتقبلية ومنهــا اقامة 
منها  البطوالت  من  العديد  وتنظيم 
بطوالت العراق باجلودو وكذلك اقامة 
دورات تدريبية يشــارك فيها العديد 
من املدربــني من اجــل االطالع على 

احلاالت املتغيرة في لعبة اجلودو.  

مدرب  تونسي 
واضــاف : وفــق اخلطة الســنوية مت 
التعاقد مع املدرب , فقد تعاقد االحتاد 
مع املدرب العربي انيس الوثيقي وهو 
من تونس الشــقيقة وبطل العالم 
وباشر مبهمته التدريبية وهذا ال يعني 
ان مدربي االحتاد ليس لديهم معرفة 
باخلطــط التدريبة بــل بالعكس ان 
لدينا مدربــني اكفاء ولهم باع طويل 
التدريب بفعاليات  في مجال عملية 
اجلودو اخملتلفــة ولديهم معرفة تامة 

بفنون علم التدريب. 

معسكر تدريبي داخلي 
وقال ان االحتاد انتظم في معســكر 
تدريبي داخلي للمدة من 20 شــباط 
املاضي ويســتمر الــى 19 آذار احلالي 
ومضيفا على ذلــك اننا وجهنا دعوة 
للمنتخبني التونســي و اإليراني من 
اجل إقامة معســكر مشــترك في 

العراق ومن جانب اخر اشــار السيد 
املوســوي ان العراق سيشــارك في 
من  اعتبارا  للجودو  العربية  البطولة 
20 آذار ولغاية 25 من الشــهر اجلاري 
وســنقيم بطولة بغداد ان الســالم 

خالل هذه األيام.
يذكر ان السيد سمير صادق املوسوي 
هو االن رئيســا االحتاد غربي آســيا 
للجودو وكذلك يشغل منصب نائب 
رئيــس االحتاد املركــزي للجودو ويعد 
افضل شخصية رياضية على صعيد 
العراق والعرب وآسيا في هذا الضرب 
من الرياضة وكذلك يعد من االبطال 
البارزين في لعبة اجلودو ونســتطيع 
القول انه ولد رياضيــا واصبح بطال 
وبعدهــا اصبح رئيس لهــذا االحتاد 
من رحم اجلــودو العراقية ومعه في 
الهيئة اإلداريــة أمثال البطل املتألق 
الدكتــور عدي الربيعــي ورفاقه في 

تشكيلة احتاد اجلودو املركزي.

منهاجنا السنوي يشمل العديد من البطوالت والدورات المختلفة 
سمير الموسوي رئيس االتحاد المركزي للجودو :

سمير املوسوي

بغداد تحتضن بطولة شباب 
وناشئة العرب للشطرنج

المصافي يحرز لقب 
أندية الجوجيستو 

درجال يؤكد تقديم 
الدعم لنادي الرد السريع

بحث الواقع الشبابي 
والرياضي لمحافظة ميسان 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس احتاد الشــطرجن العراقي ظافر عبد االمير 
اجلبوري، انطالق بطولة العرب للشــباب والناشئني 
للعبة فــي العاصمة بغداد للفترة مــن 9-18 آذار 
اجلاري.وتشــارك في البطولة 14 دولة عربية، )مصر/ 
اجلزائر/ تونــس/ ليبيا/ موريتانيا/ الصومال/ جيبوتي/ 
ســوريا/ فلســطني/ لبنان/ اليمن/ عمان/ البحرين/ 
العراق، وبحضــور رئيس االحتاد العربي للشــطرجن 

الشيخ سعود امللعلة.
واضــاف اجلبــوري ان البطولــة تعود مجــدداً الى 
العاصمة احلبيبة بغداد بعــد انقطاع دام 21 عاماً 
في اســتضافة اخر بطولة عربيــة للعبة، مبينا ان 
البطولــة تقام جوالتها في فنــدق املنصور الدولي 
وفق النظام الدولي السويســري بواقع سبع جوالت 
وسيشــارك في البطولــة اكثر من 90 العبــاً اناثاً 
14/16/18/20وبني أن  وللفئــات العمريــة  وذكــوراً 
البطولة والول مرة ستنقل اون الين على النت لكل 
دول العالــم وتعتبر البطولة معتــرف بها من قبل 

االحتاد الدولي للشطرجن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن االحتــاد املركزي للجوجيتســو والســامبو 
والكوراش، مساء أول أمس، عن اختتام بطولة أندية 
العراق للشباب واملتقدمني للجوجيتسو.وقال رئيس 
االحتاد مخلص حسن، ان البطولة اقيمت على قاعة 
احتاد املصارعة في مجمع ملعب الشــعب الدولي 
ببغداد لفئتي الشباب واملتقدمني مبشاركة 15 نادياً 

عراقياً.
وبــني ان الهــدف من إقامــة البطولة هــو اختيار 
الفائزين االوائل لتمثيل العراق في االســتحقاقات 
اخلارجية املقبلة واولها بطولة آســيا للجوجيتسو 
التي ســتقام في البحرين للمدة من 27 اذار اجلاري 
لغاية مــن االول نيســان املقبل.واضــاف ان نتائج 
للمتقدمني،  الكــوراش  لفعاليــة مصارعة  الفرق 
اسفرت عن تتويج، نادي املصافي اوال، ونادي الشباب 
ثانياً، ومنتدى الشــعلة ثالثاً، وفي فعالية مصارعة 
الكوراش للشباب، نادي الشعلة اوالً، ونادي الشباب 
ثانياً، ونادي املصافي ثالثاً.وأشــار حسن الى انه في 
فعالية اجلوجيتسو )دو سستم) فاز نادي احلدود اوالً، 
ونادي الشباب ثانياً، ونادي الشــعلة ثالثاً، وفعالية 
اجلوجيتسو )شو سســتم) توج نادي الشباب أوالً، 

ونادي احلدود ثانياً، ومنتدى الشعلة ثالثاً.

إعالم الشباب والرياضة
أكــد وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال تســهيل 
جميع  االجــراءات من أجل تقدمي الدعــم  لنادي الرد 
الســريع حديث التأســيس التابع لقيــادة قوات الرد 
الســريع، وذلك خــالل لقائه أمس، بقائــد فرقة الرد 

السريع ثامر محمد إسماعيل. 
وأكد درجال بأنه يدعم جميع التوجهات و أالنشــطة 
الرياضية والشــبابية التي تطابق الشــروط واملعايير 
التي وضعتها الوزارة لتأسيس األندية،مبديا استعداده 
لتقدمي جميع انواع الدعم وفتح منشــآت الوزارة أمام 
فرق النادي وجلميع االلعاب، سيما وان نادي الرد السريع 
من األندية الفاعلة ويضم مايقارب ٢٠ لعبة مختلفة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقى وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال درجال 
في مكتبه مبقر الــوزارة أمس، النائب عن محافظة 
ميســان يوســف النوفلي،مت خالله بحــث الواقع 
الشبابي والرياضي للمحافظة وسبل االرتقاء بهما. 
وأكد الســيد الوزيــر تقدمي الدعم ملراكز الشــباب 
واألندية في محافظة ميسان، وتقدمي ما يحتاجونه 
وفق صالحيــات الــوزارة، مبينا أهميــة  املنتديات 
الشــباب  باحتواء  الرياضية  واألنديــة  الشــبابية 
ورعايتهــم واكتشــاف املبدعني منهــم باجلوانب 
ومنع  واجملتمعية  والرياضيــة  والثقافيــة  العلمية 

اجنرارهم باجتاه الظواهر والعادات السلبية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثالثــاء،  اليــوم  تفتتــُح، 
من   (25( اجلولــة  منافســاُت 
لكرِة  املمتاز  الدوري  منافساِت 
القدم بإجراِء خمــِس مبارياٍت 
فــي مالعب العاصمــة بغداد 
فريــق  واحملافظات.يفتتــح 
القاسم اجلولة مبواجهة ضيفه 
فريــق نوروز في متام الســاعة 
)1:30) ظهراً فــي املباراة التي 
تقام في ملعب الكفل.ويتقابل 
فريق ســامراء مع ضيفه فريق 
الســاعة  في  ميســان  نفط 
)2:30) ظهــراً علــى ملعــب 
سامراء، وهو ذات التوقيت الذي 
جتري فيه مباراة فريق الصناعة 
مع ضيفــه فريــق الكرخ في 
فريق  الصناعة.ويواجه  ملعب 
الكهرباء ضيفــه فريق الزوراء 
في متــام الســاعة )3:30) في 
فريق  التاجي.ويختتم  ملعــب 
الشرطة منافسات اليوم االول 
فريق  ضيفه  مبواجهة  للجولة 
الساعـــة  متـــام  في  النفط 
)6:30) فـــي ملعـب الشعـب 

الدولـي. 
وتستكمل مباريات اجلولة يوم 
غــٍد، اذ جترى خمــس مباريات 
بغداد  امانــة  فيلعب  ايضــا، 
ونفط الوسط في ملعب األول 
الثانية ولنصف  في الســاعة 
مــن بعــد الظهر وتقــام في 
ايضا  مباراتان  نفسه  التوقيت 
ففي ملعــب الديوانية يلتقي 
فريق  الــدار بضيوفهــم  اهل 
في  ويتقابل  البصــرة،  نفــط 

ملعب الشعب الدولي الطلبة 
وزاخو  النجف  لقاء  أما  واربيل، 
فســيجري في ملعب النجف 
الدولــي في الســاعة الرابعة 
و45 دقيقــة مســاء، ويتواجه 
اجلويــة واملينــاء فــي ملعب 
الساعة  الدولي في  الشــعب 

السابعة والربع مساء.
ويفتقــد فريق القــوة اجلوية، 
رائد  الدولي حسن  الثنائي  إلى 
بايــش، في مواجهة  وإبراهيم 
املينــاء، ضمن اجلولــة 25 من 
الدوري املمتاز، التي ستقام غد 
األربعاء ، في ملعب الشــعب 
رائد  ويغيب حســن  الدولــي. 
وإبراهيم بايش عن قائمة القوة 
اجلوية بداعــي اإليقاف لتراكم 

جانبه  الصفراء. من  البطاقات 
يواصــل فريــق القــوة اجلوية 
حتضيراً  ملعبــه،  في  تدريباته 
للقاء امليناء ويتطلع فيه املدرب 
حكيم شــاكر إلى اســتعادة 
االنتصارات بعــد التعادل أمام 
1-1 في اجلولة املاضية.  الكرخ 
يذكــر أن فريق القــوة اجلوية 
ميتلك 45 نقطــة وضعته في 
ترتيب  في جدول  الثالث  املركز 

الدوري املمتاز.
ترتيَب  الشرطة  فريق  ويتصدرُ 
فرق الدوري برصيد )64) نقطًة، 
يليه فريق الطلبة ثانياً برصيد 
القوة اجلوية  ثــم  )49) نقطًة، 
نقطــًة،   (45( برصيــد  ثالثــاً 

والزوراء رابعاً وله )44) نقطة.

نور الجبوري
اقــام االحتاد املركزي لكرة الســلة 
للناشــئني  اجلمهوريــة  بطولــة 
مبشــاركة 16 منتخبــا وضيفتها 
محافظة أربيل، البطولة شــهدت 
تنافســاً مثيــراً بــني املنتخبــات 
املشاركة، وقدم الالعبون الناشئون 
مستويات فنية عالية في املباريات.. 
وقــال عضو احتاد الســلة املركزي، 
ان  الســتار،  عبد  مهنــد  الدكتور 
الهــدف من إقامــة البطولة يأتي 
تنفيذا ملنهاج االحتاد وتعزيز دور فئة 
البطوالت  إقامة  ان  وبني  الناشئني، 
بنحــو متواصل برغــم انه يكلف 
ميزانية االحتاد املركزي أمواالً، اال أنه 

يصب في بناء فرق سلوية متميزة.
البطولة شــهدت  ان  إلى  وأشــار 
أيضا حضور املــدرب اجلورجي ورجو 
كزاجنان الذي يشرف على املنتخبات 
الوطنيــة وبالتأكيد فقد وضع في 
أجندته العديد من األسماء املتميزة 

لرفد تشــكيلة منتخب الناشئني 
استعداداً للمشاركات املقبلة.

وكانت البطولة اسفرت عن تتويج 
على  بطال  بغداد  ناشــئة  منتخب 
حســاب منتخب دهــوك بنتيجة 
73 نقطــة مقابــل 71 نقطة  في 
املبــاراة النهائية، مــن جانبه قال 

مدرب منتخب بغداد، مضر عباس، 
ان الفــوز باللقب هــو ثمرة جهود 
الفريق في البطولة واألداء اإليجابي 
الذي شــهدته املنافسات، كما هو 
إجناز يضــاف إلــى النجاحات التي 
حققها في تدريب كرة السلة لفئة 

الناشئني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقامت وزارة الشباب والرياضة دائرة 
شعبة  واحملافظات/  األقاليم  شؤون 
الرياضيــة،  والبرامــج  األنشــطة 
شــباط  لشــهر  برامجها  وضمن 
محاضــرة بعنــوان ) دور التغذيــة 
وعالقتهــا باإلجناز لالعبــي املوهبة 
الرياضية) اســتهدفت فئة مدربي 
مراكــز املوهبة الرياضيــة، القاها 
الدكتور علي عوض الذي قدم شرحا 
وافيا عــن دور التغذية وما ميكن ان 
تسهم فيه بتحقيق إجنازات لالعبي 
الرياضــة بصورة عامــة واملوهوبني 
بنحو خاص، مستعرضا ابرز النقاط 

التــي يكون للتغذيــة دورا محوريا 
فيهــا وصــوالً إلى اإلجنــاز وحتقيق 

األهداف املنشودة رياضياً.
فعالة  مشــاركة  شهدت  احملاضرة 
ملدربــي املوهبــة الرياضيــة الذين 
طرحوا تســاؤالتهم علــى احملاضر 
الدكتــور حيث أجــاب عنها بدقة 
مما أســهم في حتفيز املدربني على 
املشــاركة في األســئلة والنقاش 
الهادف الذي يحقق للجميع الفائدة 
والتعامل  الرياضية  الثقافة  وتعزيز 
مــع التغذيــة والرياضيــني قبــل 
املنافســات من اجل احلصول على 

األفضل في البطوالت الرسمية.

اليوم.. خمس مباريات في افتتاح 
الجولة )25( من دوري الكرة الممتاز

ناشئة بغداد بطاًل لسلة الجمهورية 

التغذية وعالقتها باإلنجاز لالعبي الموهبة الرياضية
لقطة من دوري الكرة املمتاز

منتخب ناشئة بغداد بكرة السلة

الدكتور علي عوض



--1
ليس الهجاء بنادرٍ في قوافي الشعراء – 

ماِضيهم وحاِضرهم – 
انهم يُفرغون َغَضَبُهم العارم في 

قوافيهم، التي سرعان ما يتناقلها 
الناس، وتدور على األلسن، فتعود 

مبردوداتها السلبية الكبرى على َمْن 
َهَجْوُهم .

--2
واألصل في الهجاء انه للتنديد باملثالب، 

واملوبقات، واخلصال السيئة، 
أما اذا كان صادراً َعْن ِغلٍّ وِحْقٍد وَحَسٍد 

وَعداوٍة فهو الظلم الصريح بعينه.
 – -3

وغالباً ما يُهجى البخالء واالدعياء 
وأضرابُُهم ِمْن ذوي العاهات االخالقية.

--4
وجاء في بعض الكتب :

ان احدهم تعاطي مهنة الطب، ولم يكن 
مؤهالً لها على االطالق، فساق كثيراً ِمْن 

ُمراجعيه الى املوت الزؤام ،
وكان السبَب في فقداِن آخريَن لَِبَصرِِهْم ، 

فقد أعمى ُعَيونَُهم ..
وهذا ما أثار شجون احد الشعراء فقال 

فيه :
أفشى وأعمى ذا الطبيب بِِطبِِّه

وَبُِكْحلِِه األحياَء والُبَصراءا 

فاذا مررَت رأيَت ِمْن ُعميانِه 
أَُماً على أمواتِه ُقّراءا 

وصورة العميان اجملتمعني لقراءة القرآن 
على املوتى من أقرباء الطبيب الكّذاب، 

ُملفتٌة للنظر ومثيرٌة للغاية ، حيث تعني 
مبا ال مزيد عليه أنَّ مجموعة العميان 

الذين فقدوا بصرهم على يدْي هذا 
الطبيب الكذوب كثروا وزادوا، وبهذا يُعلم 

حجم اجلرائم التي ارتكبها هذا الكّذاب 
املهجو .

--5
ليس الِطبُّ املهنَة الوحيدَة التي قد 

يدعيها َمْن ال يخاُف اهلَل ِمْن عبيد املال ،
فثمة ِمَهٌن أخرى قد ال تخطر على البال 

يدعيها كّذابون آخرون .
فقد يتعاطى الَعزَْف على بعض اآلالت 

املوسيقية َمْن ال يُحسن شيئا ِمَن ذلك 
الَفّن .

وهذا ما رآه الشاعر الشهير )ابن الرومي( 
ِمْن عازٍف على الُعود لم يكن يُحسن 

شيئا فقال :
واذا ترَّبع – ال ترّبَع بعدها – 

وَغَد يُحّرُك ُعودَه ُمَتَقاِعسا
فكأنَّ جرذاَن املدينِة كّلها 

في ُعودِه يَْقرِْضَن ُخْبزاً يابسا 
وال أدري ِمْن أين خطرت على بال ابن 

الرومي هذه الصورة املوحشة للجرذان 
وهي تقرض اخلبز اليابس ؟

انه لم يترك للسامع خياراً غير 
االستهانة بالعازف الفاشل وازدرائه .

وهكذا كان الفاشلون يُْهَجْون ، بينما 
يتحاشى الكثيُر من شعراء اليوم هجاء 

الفاشلني ..!!
وهنا بيت القصيد .

ومن الهجاء املقذع هجاء دعبل اخلزاعي 
للمعتصم العباسي حيث قال فيه:

ملوُك بني العباس في الُكْتِب سبعٌة 
ولم تَأْتِنا عن ثاِمٍن لُهُم ُكْتُب 

كذلَك أهُل الكهف في الكهِف سبعٌة 
وا وثاِمُنُهم كلُْب  خيارٌ اذا ُعدُّ

وإني ألُعلى كلَبُهم عنَك رفعًة 
ألّنَك ذو ذَنٍْب وليس له ذَنُْب 

ومبعث هذا الهجاء أنَّ املعتصم هو الذي 
باء بدس السم لالمام اجلواد عليه السالم 

فاستشهد مسموماً وهو في ريعان 
شبابه .

وَمْن يقتُل إمام املسلمني وحجَة رب 
العاملني، فهو الشك يستحق هذا الهجاء.

اتق هجاء الشعراء 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

أصيبــت الفنانة املصرية ليلي علوي بجرح في كّف 
يديها أثناء تصوير مشاهدها من مسلسلها اجلديد 
»دنيــا تانية«، الذي من املقرر أن يعرض خالل املاراثون 

الرمضاني املقبل 2022.
ونشــرت ليلى علــوي مقطع فيديو مــن كواليس 
إصابتها أثناء تصوير مشــاهدها، في حسابها على 
إنســتغرام، وعلقت عليه قائلة: »شكرا لكل اللي 
كانوا معايــا واتخضوا عليا واللي ســألوا عني، أنا 

حبيت اطمنكم.. احلمدهلل».
أثنــاء تصوير مشــهد صعب  وأضافــت: »امبارح 
مبسلســل دنيا تانية، أصبت بقطــع في الكف أدى 
لعمل 9 غــرز ورجعت للتصويــر بعدها على طول. 
تقدروا تشــوفوا جزء من املشهد في الفيديو، لكن 
متكملــوش لآلخر لو مــش حابني تشــوفوا مدى 
اإلصابة.. شــكرا د.أميمة إدريس ود. محمود ســيد 

الهتمامهم ومداواتهم.. ادعولنا نكمل على خير«.

بأجواء رائعة مفعمة بكل معاني الفرح والشوق، 
اإلماراتي حســني اجلسمي أجواء  النجم  أشعل 
حفله على مســرح الدانة في ملكــة البحرين. 
وصدح حسني اجلســمي شوقاً وطرباً أمام اآلالف 
من احملبني الذين اكتظت بهم مدرجات املســرح، 
ليعيشــوا مع جنمهــم احلبيب ليلة أســطورية 
شــهدت تفاعــالً الفًتا وأجــواًءا مــن الفرح مع 
مختلف األغنيات التي قّدمها بكثير من احلماس 

واحلب.
وشكر اجلسمي على دعوتهم وتنظيمهم للحفل 
الكبير في مسرح الدانة، وقال: “مساء اخلير على 
البحرين، مساء اخلير على كل حبايبنا إللي فيها”، 
وأضاف: “سعادتي دائماً كبيرة وأنا أشارك أحبابي 
في البحريــن أفراحهم ونشــاطاتهم الثقافية 
والفنيــة، وأشــكر مهرجان ربيــع الثقافة على 
الدانة على  االستضافة، وأشكر جهود مســرح 

جهودهم في جناح تنظيم هذا احلفل”.

ليلى علوي

حسين الجسمي 

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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وداد ابراهم:
 ســعى الكثير من الشباب للعمل 
واالبداع وفق ما ميتلكون من مواهب 
فطرية واكادميية للوصول الى تأكيد 
الهوية والشروع في بناء جيل يتحتم 
عليه ان يكون على قدر املســؤولية. 
وامام غياب التوظيف انتفض الكثير 
وفق مفاهيــم احلب واجلمال واالبداع 
وبنــاء عــراق جديد، وصــارت لهم 

مشاريعهم الصغيرة واجلميلة.
 وزهراء الشذر التي انهت دراستيها 
في قســم التصميم والرســم في 
الشــعبية  والفنون  احلــرف  معهد 
ســنة 2018 واالن هي فــي املرحلة 
الرابعــة في كلية الفنــون اجلميلة 
قســم التصميــم تبــدع وتعمل، 
لتصنع بصمتها في منتجات حتاكي 
والتقاليد،  والعادات  الشعبي  التراث 
ومقتنيات البيوت البغدادية القدمية 

لتعمق اجلمال البغدادي االصيل 

الداعم االول
تقول: منذ طفولتي وانا أحب الرسم 
واالعمــال اليدوية وان يكون بني يدي 
ما اصنع منه شيئاً اخر، وكان الداعم 
االول في مسيرتي ومصدر قوتي امي 
تتردد  وعبارتها  الســند،  وتبقى هي 
امامي )انت تستطيعني( ألنها واثقه 
من قدراتي بأنني حقا أســتطيع ان 

اعمل وانتج.
وتابعــت الشــذر: لــذا كان االبداع 
واالنتــاج وااللــوان تطاردنــي حتى 
اكملت دراســتي املتوسطة ودخلت 
الشــعبية  والفنون  احلــرف  معهد 
فوجدت ضالتي وعرفــت ان النجاح 
يصنع ويلــوح لنا حني نعرف ما نريد 
دراســتي  انهيت  وحني  نحــب،  وما 
في املعهد وجــدت ان علي ان اتعلم 
الكثير واكتســب اخلبــرة والكفاءة 
واملعرفة االكادمييــة لتكون اعمالي 

اكثر حرفية فدخلــت كلية الفنون 
وكل مرحلــة اجتازهــا اشــعر اني 
االخيرة  املرحلة  وفي  اصقل موهبي، 
من دراســتي وجدت ان لي امكانية 
لذا  وهويتي  وتأكيد بصمتي  للعمل 
متيزت اعمالي بتنوع اخلامات وطريقة 
بالطريقة  احلــروف  ووضع  الرســم 
املعهد  التي تعلمتها من  االكادميية 
مثل رسم لوحات باأللوان واالكريلك 
ورســم باحلرق على اخلشــب واجللد 
والرسم  وباحلفر  الكاوية  باستخدام 
والرســم  احلفر  الزجاج بجهاز  على 
على القماش، والرســم على بعض 

قطع االثاث البغــدادي مثل االريكة 
وعلى باب برفان وغيرها.

رسالة للشباب
الــى  ادعــو الشــباب  و اكملــت: 
العمل والســعي والبحث ومالحقة 
اهدافهم وعدم انتظار الفرص حتى 
تأتيهم علــى طبق مــن ذهب، الن 
ال  يقدمون  الذي  لألشــخاص  احلياة 
نفسهم اجنازات ويصنعون ذاتهم وال 
واليأس، باألخص  يتركونها للعجــز 
وأننا ال جند أي مؤسســة او منظمة 
بشكل  الشــباب  لتشغيل  تسعى 

جاد. 

عيد املرأة
واغتنمت فرصة يوم املــرأة: في عيد 
املــرأة انصــح كل شــابة ان تصنع 
نفسها وتضع قيمه لها من خالل اي 
اجناز أو عمل تعمله مهما كان بسيطا 
اال انه ســيكون عنواناً لهوية وابداع 
واجناز وبداية املشــوار واخلطوة االولى 
لتكوين ذاتها. واهنــئ املرأة العراقية 
فــي عيدها ألنهــا قويــه ومجاهدة 
احلياة،  ظروف  كانت  مهما  ومضحية 

واهنئ امي واهدي لها جناحي.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن احتاد الناشــرين العراقيني، إقامة 
بابــل للثقافــات والفنون  مهرجــان 
الكتاب  "معــرض  التاســع،  العاملية 
الدولي"، فــي الفترة ما بــني 17 إلى 
26 مارس 2022،وســيقام املعرض في 
مدينــة بابل األثرية، ويضــم عددًا من 

الفعاليات الثقافية املهمة.
يشــارك في فعاليــات املهرجان عدد 
كبير مــن الكتاب واألدبــاء والفنانني 
العرب واألجانب اضافة إلى العراقيني، 
كما مت اجراء عدد مــن االتفاقيات مع 
عدد كبير من جامعات وكليات بغداد 
طلبتهم  شــراء  لدعم  وكربالء  وبابل 

للكتــب املعروضــة من دور النشــر 
املشاركة.

فــي الســياق، قدمت منظمــة األمم 

والثقافة  والعلــوم  للتربية  املتحــدة 
"يونســكو" التقريــر النهائي اخلاص 

بتقييم األضرار في مدينة بابل.

ويتضمن التقرير الصــادر عن اللجنة 
الفرعية اخلاصــة مبدينة بابل املنبثقة 
عن جلنة التنســيق الدوليــة حلماية 
التابعة  الثقافــي العراقــي  التــراث 
شــامال  فنيا  تقييمــا  لليونســكو، 
للوضع احلالي اخلاص بهذا املوقع األثري 

املشهور.
ويجمــع التقرير عــدة تقارير وطنية، 
التي أسفرت عنها  النتائج  ويشــمل 
تفتيشــيتني ألعضاء  زيارتني  أحــدث 
2008 و2009. وتأتى  اللجنة في عامي 
بتوصيات  قائمــة  التقرير  في ختــام 
تخص عمليات حمايــة وترميم وإدارة 

املوقع في املستقبل.

انطالق مهرجان بابل للثقافات والفنون 17 آذار

زهراء الشذر: ادعو الشابات للعمل ال النتظار المجهول 
كل عام والمرأة العراقية قوية ومضحية

متابعة - الصباح الجديد:
تواجه شــركة "غوغل" كارثة جتارية، بعد تعرض عدد من 
مســتخدمي الســاعات اإللكترونية حلرائق مــن درجات 
مختلفة، مــا دفع الشــركة العمالقة الســترجاع قرابة 

مليوني قطعة من األسواق.
وأعلنت شركة "فيت بيت" للساعات الرياضية الشهيرة، 
واململوكة من شركة "غوغل"، استدعاء 1.7 مليون قطعة 

من األسواق بعد حوادث "حرائق" للمستخدمني.
وحدثت احلروق بســبب بطارية الليثيوم أيون في الســاعة 
الذكية األيونية لفيت بيت، وفقا للجنة ســالمة املنتجات 

االستهالكية بالواليات املتحدة.
وتلقت شــركة "فيت بيت" ما ال يقل عــن 115 تقريرا في 
الواليــات املتحدة و59 تقريرا دوليا تفيد بارتفاع درجة حرارة 
البطارية في الســاعة، مع 78 تقريرا عن إصابات حروق في 
الواليات املتحدة و40 تقريرا عن إصابات حروق على املستوى 

الدولي.
وكانت "فيت بيت" قد قدمت الساعة األيونية الذكية في 
عام 2017 وتوقفت عن إنتاجها في عام 2020، ومت بيع مليون 
قطعة مقابل 200 دوالر إلى 330 دوالر في الواليات املتحدة.

دوالر   299 مبلــغ  إعــادة  خدمــة  الشــركة  وعرضــت 
للمستخدمني أصحاب الساعة، باإلضافة حلصولهم على 

خصم خاص ألجهزة أخرى من الشركة.
واستحوذت شــركة "غوغل" على "فيت بيت" مطلع عام 

2021، في صفقة ضخمة مقابل 2.1 مليار دوالر.

شركة "غوغل" تواجه 
كارثة تجارية

بغداد - الصباح الجديد:
دعت هيئة االثار والتــراث، اجلمهور مبختلف فئاته إلى زيارة 
املتحــف العراقي الذي فتحــت أبوابة امــس االثنني أمام 
اجلمهور من الساعة 9 صباحاً الى الساعة 1 ظهراً في أثناء 

الدوام الرسمي. 
وقال رئيس هيئــة اآلثار والتراث د. ليث مجيد حســني: إنَّ 
املتحف العراقي أبوابه مفتوحة أمام اجلميع؛ لزيارة قاعاته 
أثناء الدوام الرسمي مؤكداً أنَّ هناك كادراً مختصاً باإلرشاد 
التربوي للزائرين وتعريف اجلمهور بالعروض املتحفية، بهدف 
إشــاعة الثقافة اإلثارية بني عموم اجملتمع. والعمل ســويًة 
على حماية اإلرث اإلنســاني الرافديــن من عمليات النبش 

العشوائي والسرقة والتهريب لآلثار واحلد منها. 
وأشار إلى أنَّ الهيئة ماضية في استرداد اآلثار التي سرقت، 
وهربــت لدول العالــم اخملتلفة وفق القوانــني واالتفاقيات 
واملعاهدات التي تشــرف وتقر بهــا املنظمات الدولية التي 
تؤكد عــودة اآلثار إلى موطنها األصلــي مضيفاً أنَّ الهيأة 
أعادت آالف القطع األثرية إلى املتحف العراقي بعد سلسلة 

من اللقاءات واملتابعات مع اجلهات احلائزة لهذه اآلثار.

هيئة اآلثار والتراث تدعو الجمهور 
إلى زيارة المتحف العراقي

متابعة - الصباح الجديد:
وصلــت ســفيرة النوايــا احلســنة 
أجنلينا  الالجئــني  شــؤون  ملفوضية 
جولي، إلــى اليمن في زيــارة تهدف 
لتسليط الضوء على معاناة الشعب 

اليمني، بعد 7 سنوات من الصراع.
وقالــت املفوضيــة فــي بيــان عبر 
صفحتها في موقع "تويتر"، إنها تأمل 
أن تســلط زيارة املمثلــة األمريكية 

اإلنســانية  االحتياجات  على  الضوء 
املتزايــدة في اليمن، وتســاعد على 
حشــد الدعــم العاجــل للعمــل 
رفيع  مؤمتر ســنوي  قبل  اإلنســاني 
املســتوى إلعالن التبرعات لليمن في 
16 مارس /اذار اجلاري.ودعت املفوضية 
اجلهات الفاعلــة اإلقليمية والدولية 

إلى االلتزام بإنهاء الصراع.
وفي وقت ســابق، قــال وزير خارجية 

حكومة احلوثيني بصنعاء هشام 
شــرف إن املمثلــة األمريكيــة 
معتبرا  قريبــا،  صنعاء  ســتزور 
أن زيارتها "ستســهم في لفت 
انتباه العالم ملا يجري من عدوان 
الشــعب  له  يتعرض  وحصــار 
قدموا  الذين  والالجئون  اليمني، 

طلــب احلمايــة والدعــم فـــي 
اليمـن".

"أنجلينا جولي" تلفت
 انتباه العالم الى اليمن

ميسان - الصباح الجديد:
نظم عدد من الناشطني وأساتذة 
ميســان  بجامعة  وتدريســيني 
لألطفــال  "احلبــو"  مســابقة 
15 طفال ومت  مبشــاركة أكثر من 
توزيــع األطفال املشــاركني على 
ثالث فئات كما اعتمدت املسابقة 
الطفل لقطع مسافة  على حث 
4 أمتــار للوصول إلى والدته التي 
النهاية وتناديه  تقف عند خــط 
لإلســراع في الوصول إليها قبل 

أقرانه.
وقال منظم املسابقة محمد عبد 
الرضا إن املســابقة التي أقيمت 
على قاعــة أحد فنادق ميســان 

وشعبيا،  رسميا  حضورا  شهدت 
إلى زرع  أنها تهدف  إلى  مشــيرا 

روح األمل والســعادة في نفوس 
أبناء احملافظــة بعد فترة قضوها 

حتت ضغط اخلروقات األمنية 
العشــائرية  والنزاعــات 
وأقاموا يوما مختلف لهؤالء 
األطفال سيما وان املسابقة 
في ميســان  مرة  ألول  تقام 

والعراق بشكل عام على وفق 
قوله.

وأضاف أن املســابقة شهدت 
عــرض ألعاب اخلفــة على يد 

الفنان الكوميدي وسفير 
لــة  لطفو ا

شــم  ها
السلمان.

ألول مرة في البالد مسابقة لحبو األطفال في ميسان

بغداد - الصباح الجديد:
ناصــر إبراهيم، رســام كاريكاتير ميارس 
هذا الفن في إيصال رســائل مجتمعية 
وسياســية برســوم كاريكاتيرية تنشر 
على مواقــع التواصل االجتماعي حملاكاة 
اجملتمع  في  اليومية  والقضايا  املشكالت 

العراقي.
يقــول ناصــر إن ســهولة هــذا الفن 

في  ســاهمت  الرســومات  وسالســة 
فيه  يــرون  الذين  للمتابعــني  إيصالــه 
ما ميثــل أحاديثهم ومن خــالل صفحة 
أحاديث  يحاكــي  هالوكت"  "ســوالف 
النــاس واهتماماتهــم وقــد يعالج في 
بعض األحيان مشكالت تطرح من خالل 
الرســائل والتعليقات التي ترد على هذه 

الصفحة.

يتابــع ناصــر بالقــول إن أبــرز 
التحديات التي تواجهه هو كيفية 
رسم الصورة الكاريكاتيرية بإيصال 

رسالته من دون اإلساءة ألحد.
ويقول إن الهدف من هذه الصفحة 
الناس  إلى  الكاريكاتير  فن  إيصال 
وحل املشاكل التي تطرح بالصور 

والرسومات.

"سوالف هالوكت" تساهم
 في إيصال رسائل مجتمعية
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